Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Chci spokojené
zákazníky

Vypravují
540 vlaků denně

Tisíc jednotek
pro Francii

Petr Žaluda buduje moderní
a finančně stabilizovanou
firmu.
STRANA 3

Hlavní nádraží v Praze musí
od prosince zvládnout silnější
provoz.
STRANA 4

Alstom získal miliardovou
smlouvu na nízkopodlažní
vlaky.
STRANA 5

krátce

sloupek
Tržby z eShopu
narostly o půlku

CityElefantem
do Mostu v březnu

Nový rok začíná dobrou
zprávou: na eShopu
Českých drah přibyli
zákazníci a hlavně se
rekordně zvýšily tržby.

O

bliba nákupu vlakových jízdenek přes internet roste. Za loňský rok
provedli zákazníci na eShopu Českých drah více jak
422 tisíc transakcí a utratili téměř 109 milionů korun.

Č

eské dráhy se při podpisu desetileté smlouvy s Ústeckým krajem zavázaly, že do severních Čech
dodají nové vlaky pro regionální spoje. Prvním konkrétním krokem bude nasazení CityElefantů na trati z Děčína přes Ústí nad Labem do Mostu. Dvě soupravy tu budou od 7. března, kdy začíná platit první
změna jízdního řádu, jezdit každý víkend, polovinu
spojů tak zajistí nové vlaky.
„Záměrně jsme vybrali tuto
linku, protože je to páteřní trať Ústeckého kraje, kde
jezdí nejvíce cestujících,“
uvedl Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Nabídka ČD Net Lidl
podruhé úspěšná

S

íťové jízdenky ČD Net
Lidl uspěly i v prosinci.
V prodejnách obchodního
řetězce Lidl se jich prodalo asi 10 300 kusů. Jízdenky za 149 korun platily pro
jízdu 25., 26. nebo 27. prosince na všech tratích v České republice, přičemž cestující si museli sami označit,
v jaký den chtěli doklad použít. První jízdenky ČD Net
Lidl prodávaly České dráhy
s úspěchem už v říjnu, dopravce se proto rozhodl akci
zopakovat.

Pomáháme se
závislostí na tabáku

MIROSLAV
ŠEBEŇA
Náměstek
pro obchod
a marketing

SOCIÁLNÍ DIALOG. Práva zaměstnanců Českých drah zůstávají zachována i v době hospodářské krize. 

Nová kolektivní smlouva
Na konci roku
úspěšně skončilo
kolektivní vyjednávání
mezi zástupci
managementu
Českých drah
a osmi odborových
organizací sdružujících
zaměstnance této
společnosti.

P

odniková kolektivní smlouva Českých drah na rok
2010 (PKS) zajišťuje mzdovou úroveň jako v loňském roce.
Rovněž v dalších klíčových bodech zachovává sociální standardy z předchozí kolektivní
smlouvy.

Všichni odešli
od stolu spokojeni

V

rámci boje proti nikotinu České dráhy podpořily Linku pro odvykání kouření, která funguje od 4. ledna. Odborní konzultanti na telefonu
844 600 500 jsou připraveni
za cenu místního hovorného pomoci všem, kdo do nového roku vstoupili s předsevzetím zanechat kouření.
Konzultanti radí, jak překonat chuť na cigaretu, nervozitu či jiné abstinenční příznaky. České dráhy zavedly
zcela nekuřácké vagony dříve, než to požadoval zákon.

Kvůli Vánocům
byly posíleny vozy

Č

eské dráhy posílily
v souvislosti s vánočními svátky vybrané dálkové
spoje, a to zejména v pátek
18. a v úterý 22. prosince.
V dopravní špičce v těchto
dnech byla posílena zhruba třicítka vlaků na nejvytíženějších trasách. Jednalo
se o dálkové spoje všech kategorií např. mezi Prahou
a Brnem, Vsetínem, Bohumínem, Plzní a Českými
Budějovicemi. Kapacita vlaků byla o zhruba dva a půl
tisíce míst k sezení větší
než obvykle.
(tis)
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Obě strany se shodly na tom, že
výsledná podoba PKS je vyvážená. „Jednání nebylo snadné,
ale dospěli jsme spolu s odboráři k oboustranně přijatelnému
řešení,“ řekl generální ředitel

Českých drah Petr Žaluda. „Cílem vyjednávání nebylo zvítězit
nad protistranou, ale dosáhnout
toho, aby všichni odešli od jednacího stolu spokojení. To se podařilo. Jsem přesvědčen, že díky
této dohodě budou naši lidé dobře ochráněni před dozvuky světové hospodářské krize, jejíž dopady lze stále sledovat v mnoha
oborech v našem okolí. Na druhou stranu nám umožňuje zvýšit
tempo modernizace vlaků a služeb, což se projeví ve větší spokojenosti našich zákazníků,“ uvedl
generální ředitel ČD.
Kolektivní vyjednávání oficiálně začalo 20. října 2009. Hlavní pracovní setkání zástupců
managementu a odborových
svazů proběhlo 19. listopadu, následovalo dalších třináct schůzek, na kterých se tvrdě, leč korektně domlouvaly podrobnosti
v jednotlivých bodech. Za vyvrcholení celého procesu lze označit okamžik, kdy generální ředitel Českých drah Petr Žaluda
a zástupci osmi odborových organizací PKS podepsali. To se
stalo 17. prosince 2009 ve 14 hodin 40 minut.

Výhody u pracovní
doby a dovolené

SMLUVNÍ STRANY

P

odnikovou kolektivní
smlouvu Českých drah
na rok 2010 uzavřely:
• České dráhy
• Odborové sdružení
železničářů
• Federace strojvůdců
České republiky
• Federace vlakových čet
• Unie železničních
zaměstnanců
• Federace vozmistrů
• Federace železničářů
České republiky
• Cech strojvůdců
České republiky
• Svaz odborářů služeb
a dopravy

Mezi klíčové body smlouvy patří nižší rozsah pracovní doby,
než jak jej stanovuje zákoník
práce. U strojvedoucích, obsluhy osobních vlaků a zaměstnanců ve vícesměnném režimu u vybraných povolání činí pracovní
doba 36 hodin týdně, ve většině ostatních případů 37,5 hodiny týdně. Zaměstnanci Českých
drah mají až na výjimky rovněž
nárok na šest týdnů dovolené během kalendářního roku. Mezi
důležitá ustanovení PKS patří
určitě také poskytování kondičních pobytů.
Nová kolektivní smlouva platí v plném rozsahu pro zaměstnance všech organizačních složek Českých drah, pokud není
výslovně u konkrétních ustanovení uvedeno jinak. Asi největší
změnou oproti předchozímu období je, že PKS se již netýká dceřiné společnosti ČD Cargo, ve které proběhlo oddělené kolektivní
vyjednávání. Dokument najdete
v plném znění na intranetových
stránkách Českých drah.
PETR HORÁLEK

Zajistí vodu do všech pantografů
Nově vybudované
pracoviště rozvodu
pitné vody
do pantografů
v Jihomoravském
kraji může sloužit
i v silných mrazech.

M

ezi kolejemi 506 a 507
v brněnských Maloměřicích se nachází pět betonových šachet bez dna na štěrkovém polštáři. V hloubce 120 cm
je zde rozvedena pitná voda, která se dá i v mrazech přečerpat nejen do přistavených elektrických
jednotek, ale třeba i Regionov.

Do minus dvanácti
stupňů bez problémů

„Zákazníkům Českých drah v oblasti Jihomoravského kraje jsme
zvýšili od poloviny prosince komfort cestování i v zimním období.
V provozní jednotce v Maloměřicích, kde jsou nově deponovány

pantografové jednotky řady 560,
jsme nedávno uvedli do provozu
nové pracoviště pro rozvádění
pitné vody. Depo vytvořilo takové podmínky, že prakticky není
možné, aby některá z pantografových jednotek nebyla naplněna vodou,“ říká Arnošt Dumek,
který má v brněnském Depu kolejových vozidel na starosti kulturu cestování.
Jak doplňuje jeho kolega Miroslav Černý, voda nemá šanci v novém plnicím zařízení zamrznout. Podle jeho slov je to
dáno nejen šíří, ale i hloubkou
pracovního prostoru. „Svoji úlohu hrají ještě dva faktory. Prvním je každodenní plnění pantografových jednotek, které neumožní vodě v systému zamrznout, a jistou roli určitě hraje
i to, že Brno leží v oblasti, kde nebývají často velké mrazy. Ostatně toto zařízení, které jsme vybudovali, by mělo bezproblémově sloužit až do minus dvanácti stupňů Celsia,“ říká Černý.
Depo již zřídilo podobná praco-

viště ve Veselí nad Moravou, ve Znojmě a chystá se
ještě v Havlíčkově Brodě.

Krok směrem
k cestujícím

Plnicí zařízení má ještě jednu velkou výhodu. Je zcela bezúdržbové a hlavně
jej lze jednoduše
obsluhovat nad
zemí. Přebývající voda, která
zbude po plnění,
bývá to tak do pěti
litrů, se samovolně vsákne štěrkovým
polštářem o výšce třicet
centimetrů přímo do zeminy, což je ekologicky šetrné. Petr Štursa ze Skupiny
zákaznické péče ČD dodává,
jde o krok správným směrem
vůči cestujícím, kteří určitě
ocení nejen čisté toalety,
ale celoročně tekoucí pitnou vodu.
MARTIN HARÁK

V porovnání s rokem 2008
jde o patnáctiprocentní nárůst počtu transakcí. Zvýšení tržeb činí dokonce 50
procent. Mezi novinky této
služby patří nákup vnitrostátních jízdenek pro rychlíky bez nutnosti pořízení
rezervace. Vyšší růst tržeb
souvisí i s popularitou mezistátních jízdenek eTiket.
Největší objem transakcí
na internetu v roce 2009 zahrnuje prodej jízdenek. Šlo
o více než 228 tisíc transakcí. Na druhém místě je prodej rezervací s více než 143
tisíci transakcemi. Prodej
jízdenek přes eShop nebo telefon budeme dál rozvíjet.
Jednáme o rozšíření destinací zahrnutých do systému
eTiket a zabýváme se i možností prodeje jízdenek třeba i s doručením až do domu
na adresu zákazníka.

anketa
Líbí se vám výstava
na nádraží ve Svinově?
Ondřej Mück

Student,
Kroměříž
Na tenis se dívám rád, ale nevěnuji se mu aktivně. Výstava na nádraží je
pěkná a určitě vhodná pro
popularizaci našeho týmu
u širší veřejnosti.

Anežka Švabíková

Důchodkyně,
Klimkovice
Výstava ve vestibulu je vynikající nápad. Myslím, že není první, a doufám, že ani poslední. Těžko vybrat fotku, která se mi
nejvíce líbí – všechny jsou
skvělé.

Jan Matějka

Student, Most
Tenis sleduji
pravidelně, výstavu jsem viděl
už několikrát.
Líbí se mi. Mám rád momentky, ty jsou tu nejlepší. Jezdím Pednolinem, takže vím, že České dráhy jsou
partnerem Davic Cupu, a vítám to.

Tomáš Gramel

Student, Krnov
Výstava je zajímavá, přibližuje
atmosféru Davis
Cupu, ale přiznám se, že bych ji na tak
neobvyklém místě nečekal.
Mně se nejvíce líbí pohled
do haly v Poreči. 
(ski)
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Aktuality

sždc
Ať je dopravní
cesta bezpečná
Rok 2009 se už stal
minulostí a všichni
jsme vstoupili
do nového roku 2010.

Z

měna letopočtu bývá
vždy spojená i s bilancováním toho, co se v uplynulém roce podařilo a co zase
naopak mohlo dopadnout
o něco lépe. To, že v celkovém hodnocení roku 2009
převládají spíše pozitiva,
je nepochybně zásluhou
všech železničářů a dalších našich partnerů, kteří se na fungování české že-

Jan
Komárek
Generální ředitel
Správy železniční
dopravní cesty
leznice, každý na svém místě a v rámci své odbornosti,
podílejí.
Dovolte mi proto, abych
Vám všem jménem svým
a současně i za celé vedení
státní organizace Správa železniční dopravní cesty poděkoval za spolupráci v průběhu loňského roku a popřál Vám i Vašim blízkým
hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci i v osobním životě. A k tomu všemu chci
nám všem na železnici popřát hodně důvodů k optimismu. Mým přáním je,
aby pro Vás jedním ze zdrojů tohoto optimismu byla
i bezpečná, rychlá, spolehlivá a kapacitní dopravní
cesta. Přeji Vám vše nejlepší
v roce 2010.

změny
Josef Hendrych

Představenstvo Českých
drah na svém zasedání dne
15. 12. 2009 obsadilo s účinností od 16. 12. 2009 do pracovní pozice ředitele Regionálního centra provozu Plzeň Josefa Hendrycha. Současně odvolalo Josefa Chaloupku z pracovní pozice ředitele Regionálního centra
provozu Plzeň.

Martin Roman

Dne 10. 12. 2009 Dozorčí rada ČD vzala na vědomí rezignaci člena této dozorčí rady Martina Romana. Rezignace byla podána 4. 12. 2009 s účinností
od 10. 12. 2009.

z médií
Koridor má spojit
Balt s Jadranem
Mladá fronta DNES pro
střední Moravu se 4. ledna
věnovala přesunu nákladní
dopravy na železnici na baltsko-jaderském koridoru.

Projekt se týká Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Návrh trasy koridoru vede z Gdaňsku do Varšavy, odkud první větev zamíří
přes Ostravu do Brna, zatímco druhá do Bratislavy. Obě
se spojí ve Vídni a koridor
skončí v italské Boloni.

Investice za tři
čtvrtě miliardy
ČTK a ČT 30. prosince informovaly o výběrovém řízení
ČD na modernizaci 66 vagonů pro motorové soupravy.

Předpokládaná hodnota
zakázky je 750 milionů korun bez DPH. Lhůta pro podání nabídky vyprší 8. února. Obnovu vozového parku
dráhy hradí převážně z úvěrů od evropské železniční
kampeličky Eurofima nebo
z prodeje majetku, nejnověji také z emise vlastních
dluhopisů ve výši dvě miliardy korun a Regionálního
operačního programu.

1/2010

Do Milovic už elektricky

Od pondělí 14. prosince
jezdí ze stanice Praha
Masarykovo nádraží
do Milovic přímé spoje
v podobě moderních
CityElefantů.
Slavnostní zahájení
provozu se ale slavilo
už o čtyři dny dříve.

pro vás
Partnerství
s Vodafonem
Držitelé In-karty,
včetně zaměstnanců
ČD, nyní mohou
u společnosti Vodafone
získat zajímavé slevy.

P

ro všechny držitele
In-karty České dráhy
ve spolupráci s Vodafonem
připravily exkluzivní nabídku. Při nákupu tarifního balíčku s telefonem Nokia 6303 nebo Samsung Star
S5230 dostanou naši pravidelní cestující slevu ve výši
500 korun. Tato nabídka se
vztahuje k jakémukoli tarifu této telekomunikač-

N

ádraží v Lysé nad Labem
bylo vyzdobeno do svátečního. Zástupci Českých drah a samosprávy oficiálně otvírali nově zrekonstruovanou trať do pět kilometrů vzdálených Milovic. Cestující z tohoto města nyní dojedou do Prahy
nejenže přímým vlakem, ale rovnou elektrickým patrovým CityElefantem.

Viktoria
Stepanjuk
Manažerka
projektu
ČD Bonus

Je to bomba, řekl starosta

Na slavnost dorazili mimo jiné
také náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek, generální ředitel
SŽDC Jan Komárek a hned tři náměstci ministra dopravy: Jaroslav Král, Pavel Škvára a Eduard
Havel. Mezi stovkami lidí na nástupišti se jistě objevilo nemálo
místních, kteří si nechtěli nechat ujít významný okamžik dopravní historie jejich regionu.
Od 14. prosince, po zahájení pro-

Nabízíme lidem
pohodlnou jízdu
z Milovic do Prahy
za 43 minut.
vozu elektrických vlaků, se díky
tomu, že u většiny spojů odpadne nutnost přestupu v Lysé nad
Labem, zkrátí jízdní doba z Milovic do Prahy o 5 až 8 minut. Nesmíme také zapomenout na, že
kratší dobu jízdy ovlivňuje i Nové
spojení v Praze.
„Je to bomba, je to bomba, je to
bomba,“ emotivně prohlásil starosta Milovic Milan Kraus. Podle jeho vyjádření se jedná o neskutečný posun v rozvoji dopravy a kultuře cestování. „Předpokládám další vylepšení prostoru
okolo nádraží v Milovicích a případné zřízení parkoviště P+R,“
dodal ještě starosta.

Kraj chce garantovat
CityElefanty

Náměstek ministra dopravy Jaroslav Král připomněl, že
na stavbu naváže optimalizace
tratě Praha-Vysočany – Lysá nad
Labem. Podle jeho slov se počítá
i s modernizací železnice ve směru na Liberec. Náměstek středočeského hejtmana Robin Povšík,
který se do Milovic svezl na stanovišti CityElefantu, pochválil
pohodlí jednotek 471 a zdůraz-

PRVNÍ VLAK. Televizní štáb pořizuje interview se strojvedoucím, který vedl premiérový elektrický
FOTO AUTOR (2x)
vlak s cestujícími na trati Lysá nad Labem – Milovice.

ÚDAJE O STAVBĚ

1

Zhotovitel stavby
Sdružení Lysá – Milovice
tvořené společnostmi EŽ
Praha, Chládek a Tintěra
a GJW Praha

2
3
4

Generální projektant
SUDOP Praha

Zahájení stavby
28. července 2009

Investor
Správa železniční dopravní cesty

5

Zdroje financování
Státní fond dopravní infrastruktury a Operační program
Doprava

nil, že kraj bude nyní garantovat podobná vozidla na řadě středočeských tratí, což by mělo přispět k dalšímu zatraktivnění železniční dopravy. Antonín Blažek uvedl, že vlaky do Milovic
bývají silně využívané. „Nyní

nyní je na řadě
optimalizace
tratě z vysočan
do lysé n. labem.
lidem z oblasti, která prochází dynamickým rozvojem, nabídneme přibližně 14 párů vlaků a pohodlnou jízdu do Prahy
za 43 minut,“ doplnil představitel Českých drah.

V OBLEŽENÍ. Náměstka ministra dopravy Jaroslava Krále zpovídali v cílových Milovicích místní obyvatelé a studenti.
Celá stavba, která bude do posledních detailů dokončena
v únoru letošního roku, přišla
na zhruba na 300 milionů korun. Prostřednictvím Operačního programu Doprava se na jejím financování podílí Evropská
unie. „Z EU chceme získat prostředky na pokrytí až 85 procent
nákladů,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Počítá se
i s úvěrem od Evropské investiční banky.

Nový svršek umožní
vyšší rychlost

Železniční trať do Milovic, která
má v jízdním řádu číslo 232, byla
postavena v roce 1921 jako jednokolejná vojenská vlečka. Již o dva
roky později ale začala sloužit
veřejnosti. Během 70. a 80. let se

po ní přepravovali také sovětští
vojáci z místní důležité vojenské
základny. Rekonstrukce tratě začala teprve loni v létě.
Na elektrizované trati, byť
jen pětikilometrové, se nachází řada technických zajímavostí. Obnoveno bylo šest úrovňových přejezdů, včetně dosazení
nových zabezpečovacích zařízení, zrekonstruováno sedm propustků a jeden most. Svršek tvaru S 49 s pružným upevněním,
i když položený ve stávající stopě, umožní zvýšení rychlosti až
na 80 km/h. Kompletně musela
být také zrekonstruována spínací
stanice v Lysé nad Labem. Cestujícím v Milovicích pomůže v orientaci nový vizuální informační systém.
MARTIN NAVRÁTIL

ní společnosti. Další bonus
spočívá v tom, že za vybranou službu zákazník zaplatí po dobu tří měsíců jen poloviční cenu s možností doplňkových služeb na zkoušku na jeden měsíc zdarma.
Pokud se držitelé In-karty
rozhodnou pro nákup předplaceného balíčku s telefonem Nokia 1661 se SIM kartou nabitou kreditem 200
korun, naúčtuje jim Vodafone pouze 977 korun jako
celkovou cenu.
Kromě toho v pokladnách ČD si cestující mohou
koupit předplacenou Vodafone kartu za 200 korun.
Po jejím zakoupení se rozhodnou, zda si ji aktivují
jako Vodafone Divokou kartu nebo Vodafone Nabitou
kartu. Výhodou Nabité karty je, že zaplatí stejnou cenu
za volání a SMS jako tarifní zákazník u Nabitých tarifů, ale nemusí platit paušál. Čím vyšší kredit dobijí,
tím levněji volají. Více info
na www.cd.cz v sekci ČD
Bonus, Výhody pro cestující.

info
Upozornění
pro předplatitele

V

tomto čísle najdete složenku pro úhradu předplatného na rok 2010. Částku 250 Kč prosím zaplaťte do konce února. Úhradu můžete provést i bankovním převodem. Pokud jste
složenku neobdrželi nebo
došlo ke změně adresy, kontaktujte redakci (972 233 090
nebo Balikova@gr.cd.cz).
Nechoďte prosím platit
do redakce v hotovosti.

Monitory od drah zachrání životy dětí
Těsně před Vánoci
dostali ve čtyřech
nemocnicích v Kraji
Vysočina vzácný
dárek: přístroje
na monitorování
dechu a pohybu.

O přístroji

M

onitory Babysense II pomáhají ochránit děti
před tzv. syndromem náhlého úmrtí novorozenců, jenž
je nejčastější příčinou úmrtí kojenců do jednoho roku
věku. V okamžiku, kdy se dýchání dítěte zpomalí nebo úplně zastaví, monitor na tento
stav upozorní hlasitým zvukovým signálem. Přístroj se skládá ze dvou senzorových desek, které se bezpečně uloží pod matraci dětské postýlky. Dítě s přístrojem vůbec nepřijde do styku. Senzory jsou
napojeny na kontrolní jednotku, která je upevněna na postýlce.

Č

eské dráhy využily adventní dobu k dobrému skutku. Do dětských a novorozeneckých oddělení nemocnic
v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Třebíči dodaly monitory typu Babysense II, které neustále sledují dech a pohyby dítěte; v případě výpadku okamžitě upozorní sloužící zdravotnický personál.

Syndrom náhlého úmrtí

Sponzorský dar se skládal celkem ze 30 monitorů. Do nemocnic v Jihlavě a Havlíčkově Brodě
putovalo po 7 monitorech, v Třebíči dostali 6 přístrojů, zbylých
10 kusů zamířilo do Pelhřimova. České dráhy tímto krokem
podpořily činnost Nadace Křižo-

KONTROLA. Vrchní sestra Simona Hájková z nemocnice v Jihlavě
posuzuje, zda je přístroj správně zapojený.

Foto autor

vatka, která vznikla v roce 1995
a klade si za cíl pomáhat postiženým dětem i dospělým. Nadace klade velký důraz na pomoc dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí.
Mezi symptomy této nemoci
patří zástava dechu dítěte způsobená poruchou centrální nervové soustavy. Děti jsou zdánlivě

zdravé, bez potíží, ale náhle umírají ve spánku. Ochranou je právě kontrola dýchání a pohybu dětí
přímo v postýlce.

Navzdory krizi
pomáháme potřebným

Slavnostního předání monitorů se za ČD zúčastnila ředitelka
KCOD Jihlava Lenka Horáková.
„Jsem velice ráda, že dnes za České dráhy předávám tyto monitory pro naše nejmenší. Jako máma
tří dětí vím, jaký strach prožívá
každá maminka při spánku svého dítěte. Zároveň jsem potěšena, že i v dnešní těžké ekonomické situaci se najde prostor pro
dary a pomoc potřebným,“ řekla ředitelka Horáková. Za správní radu Nadace Křižovatka přišel
na slavnostní předání monitorů
Vlastimil Novotný.
Další monitory nemocnicím
dodaly soukromé firmy Bosch
Diesel, Pribina, BOHEMIA ASFALT, PRO.MED.CS Praha a SETORA. Jako poděkování bude
v každé obdarované nemocnici umístěn poutač s logem Českých drah.
Jiří Junek, Kateřina Šubová
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Dráhy vstupují do nové doby
Petr Žaluda řídí firmu, která zaměstnává
přes 28 tisíc pracovníků. Služby Českých
drah použije asi 180 milionů zákazníků
ročně, což z této společnosti činí devátého
největšího železničního dopravce v EU.

O

dpovědnost, kterou nese
Petr Žaluda jako vrcholový manažer, je nemalá. Každý pracovní den vyjíždí
na koleje skoro deset tisíc vlaků
Českých drah a nikdy nedokážete
říci dopředu, jaký problém s nimi
spojený se vynoří, jaké nedostatky či něčí zanedbání se projeví
v obslužných úsecích.

Kde vidíte po dvou letech působení u ČD jejich největší slabiny?
Jako manažer bych měl společnost, kterou řídím, spíš chválit,
ale nelze zastírat, že vážné problémy tu máme. Jeden z největších představuje zastaralý vozový
park. Průměrný věk našeho vozového parku činí asi 30 let, což
je asi dvojnásobek vůči západní
Evropě. Proto chceme každý rok
investovat 7 až 8 miliard korun
do nákupu nových vozů a jednotek a do modernizace vozů.
Kde na to chcete vzít peníze?
To je zásadní otázka, na kterou
lze letos poprvé konkrétně odpo-

vědět díky dlouhodobým smlouvám, které jsme koncem minulého roku uzavřeli s kraji a státem.
Tyto smlouvy umožňují vytvářet vlastní zdroje pro financování
modernizace. Stále tu je i prostor
pro hledání rezerv. To, že dráhy
začnou tvořit ze své činnosti konečně zisk, znamená, že si můžeme začít půjčovat od bank a modernizaci spustit opravdu hned.
V prosinci ČD poprvé emitovaly
dluhopisy v hodnotě dvou miliard korun. Ty půjdou především
na modernizaci vozového parku.
Dalším zdrojem peněz na investice je majetek, který nepotřebujeme a můžeme ho dobře prodat. Budeme hodnotit, jaké nemovitosti nezbytně potřebujeme
k podnikání, a část budov, které
vlastníme pro celé republice, prodáme. Počítáme také s projekty,
kde nám pomůže EU. Ve hře jsou
asi čtyři miliardy korun. Tady
spoléháme na slibně se vyvíjející spolupráci s kraji. Za pár let by
už měly na regionálních spojích
jezdit nové soupravy, možná dokonce i úplně nové typy souprav.

Petr Žaluda
Generální ředitel a předseda
představenstva ČD

V

ystudoval Vysoké učení
technické v Brně. Absolvoval také studijní programy
na univerzitě v Utrechtu
a na britské Sheffield Business School. Profesionální kariéru zahájil v nizozemské poradenské společnosti
Stork Demtec. Mezi lety 1993
a 1996 působil ve firmě Ernst
& Young. V roce 1998 se Petr
Žaluda stal generálním ředitelem Winterthur penzijního
fondu. Mezi lety 2002–2006
vedl celou skupinu Winterthur v ČR a SR. V roce 2007
se stal generálním ředitelem
firmy AXA. V únoru 2008 byl
jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah.

Říkáte za pár let, ale cestující
chtějí jezdit kvalitně už teď...
S tím určitě souhlasím. Na spokojenost našich zákazníků myslíme v první řadě. Tady se, myslím, mění náš pohled, protože dříve se kladl tak velký důraz na provoz, že se v tom zákazník tak trochu ztrácel. Tím nechci říct, že provoz není důležitý, právě naopak, ale má sloužit jako prostředek pro dosažení
spokojenosti našeho zákazníka.
A ten pocítí výsledky našeho hospodaření už v tomto roce.
Probíhá proces humanizace
rychlíkových vozů, tady se jedná o 125 kusů, které jsou nasazovány do provozu právě v těchto měsících. Nakupujeme nové
CityElefanty nebo modernizované Regionovy.

Navzdory tomu mají ČD u veřejnosti špatnou pověst...
Ono je to do značné míry dáno
minulostí. Dříve se osobní doprava financovala ze zisků nákladní dopravy, což nenutilo management ke strukturálním a zásadním krokům. Teprve loni jsme
dosáhli toho, aby nám objednatelé regionální dopravy, tedy kraje,
zaplatili celou výši ztráty. Média
neustále opakují, že žijeme z dotací, ale to tak přece není. Když si
někdo objednává službu, má taky
za ni zaplatit.

Naše výkony jsou rovněž omezené infrastrukturou. Rádi bychom třeba jezdili rychleji, ale
na současných tratích, které v ČR
existují, to prostě nejde. Z minulosti jsme rovněž zdědili velké množství budov, do kterých se
dlouhá desetiletí prakticky neinvestovalo. Náprava se nedá udělat
ihned. Důležitý je i přístup našich zaměstnanců, kteří musí se
zákazníky více komunikovat.

Jaký bude podle vás rok 2010
pro České dráhy?
Bude to především první rok, kdy
platí dlouhodobé smlouvy mezi
ČD, státem a kraji. Jak víte, podařilo se nám dojednat finanční
podmínky, za kterých budeme
provozovat regionální i dálkovou dopravu až do roku 2019 včetně. To nám dává konečně prostor
pro podnikání s přiměřeným ziskem okolo 2 procent ročně, takže
se dá říci, že vstupujeme do nové
doby. Zde musím poděkovat ministru Slamečkovi i hejtmanům
za konstruktivní přístup k jednání. Smlouvy samotné nás ale nespasí, bude záležet na nás všech,
abychom dokázali nové podmínky využít k tomu, aby se z Českých drah stala skutečně moderní a finančně stabilizovaná společnost, která plně obstojí v konkurenčním boji na dopravním
trhu.
PETR HORÁLEK

foto týdne

odpovídá
Nové eTikety
měly zpoždění
Když si cestující chtěli
začátkem prosince
koupit eTikety do Vídně
na zlatou neděli,
neuspěli. Proč?

M

áte pravdu v tom, že
skutečně až do druhého prosincového týdne nešlo zakoupit populární mezinárodní eTikety do destinací platných v novém jízdním řádu na rok 2010. Jejich prodej začal až 10. prosince, a to z jednoduchého důvodu. Počet prodaných eTiketů totiž neustále roste a od nového grafiko-

aleš
ondrůj
Ředitel Odboru
produktů
a obchodu
nu skokově přibyla řada dalších destinací na území Rakouska. To vše vyžaduje určitý čas na změnu technických parametrů prodejního systému. To je tedy příčina toho, že byl prodej pro
nový grafikon zahájen až
10. prosince. Doufáme, že
se na nás za to cestující nebudou příliš zlobit.
A jaké novinky tedy nabízíme? Jízdenky eTiket si
nyní mohou cestující koupit do atraktivních alpských destinací, jako jsou
Innsbruck či Bregenz, využít lze nabídky do nových
destinací na jihu Rakouska:
Villach, Klagenfurt a Graz.
Věřím, že rozšíření eTiketů, které se v roce 2009 staly
jedním z motorů příznivého
vývoje tržeb z mezinárodní dopravy, bude dále nástrojem k popularizaci vlaku jako pohodlného a cenově výhodného způsobu cestování do blízkého zahraničí. Díky eTiketům se o tom
jenom v roce 2009 přesvědčilo 41 tisíc cestujících.

doprava
Zřejmě vznikne
„drážní jazyk“
Železnice evropských
zemí se potýkají
s nejednotností statistik
nehodových událostí.

T
KRAJINA Z CUKRU. Na konci roku byla celá země oděná do sněhu. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo banFoto JAN KUŽÍLEK
kovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Co nabízíme: ČD-Kurýr a InterKurýr
Se začátkem platnosti
nového jízdního řádu
dne 13. prosince 2009
došlo k některým
úpravám rovněž
u expresních přeprav
zásilek ČD-Kurýr
a InterKurýr.

C

harakteristickým znakem
kurýrních služeb Českých
drah je krátká dodací lhůta s garantovaným časem dodání do stanice určení. Zatímco
nabídka ČD-Kurýr je ohraničena
územím naší republiky, InterKurýr lze využít pro přepravu zásilek v mezinárodním styku mezi
Českem a Slovenskem.

ČD-Kurýr

U vnitrostátní nabídky došlo
ke změnám v ceníku. Základní dovozné za zásilku se zvyšuje
na 180 Kč, smluvní dovozné pak
činí 140 Kč. Přeprava živých zví-

řat nově podléhá takzvané instradaci, což si vyžaduje nutnost
podání žádosti o zajištění přepravy instradované kurýrní zásilky. Za dovozné zaplatí zájemce
v tomto případě 240 Kč a navíc poplatek za vyřízení žádosti ve výši
550 Kč, který se vztahuje na každých deset započatých relací.
Zásilky ČD-Kurýr je možné podat k přepravě v kterékoliv ze 154
stanic Českých drah, které jsou
zařazeny do systému, a to na pracovišti označeném příslušným
logem. Přepravní listy ČD-Kurýr
vydávají všechny stanice s nabídkou služby. U zásilek na dobírku je nutné k přepravnímu listu
připojit ještě poštovní poukázku
pro odeslání dobírky. Na internetových stránkách Českých drah
můžete také využít možnost vyplnění tiskopisu v elektronické podobě. Každý jednotlivý kus
musí být podán k přepravě jako
samostatná kurýrní zásilka.
Pravidelní zákazníci, kteří po dva následující kalendářní
měsíce podali k přepravě u téže

ČD-Kurýr –
podmínky

1

Maximální hmotnost zásilky je 15 kg, její cena nesmí
přesáhnout 50 000 Kč.

2

Minimální rozměry musí
umožnit nalepení přepravního listu (přibližně
21x11 cm).

3

Největší dovolené rozměry
zásilky jsou odvozeny z jejího maximálního teoretického
objemu a určují se podle speciální tabulky.

4

Lze také přepravit dlouhé předměty do délky 2 m,
pokud ostatní rozměry, popř.
průměr, nepřesahují 20 cm.

Podrobnější informace naleznete na internetové adrese
www.cd.cz v sekci Kurýr.

odesílací stanice nejméně 20 zásilek ČD-Kurýr měsíčně, mohou s Českými drahami uzavřít
smlouvu o poskytování množstevní slevy z dovozného (neplatí
pro přepravu živých zvířat). Dovozné lze hradit v hotovosti při
podeji zásilky nebo je možno uzavřít s Českými drahami smlouvu
o centrálním zúčtování a hradit
dovozné zpětně na fakturu.
Jako kurýrní zásilku nelze přepravit předměty, jejichž přeprava
není povolena Vyhláškou MDS č.
175/2000 Sb. O přepravním řádu
pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu a Smluvními přepravními podmínkami Českých
drah pro veřejnou osobní dopravu
(SPPO). Jde zejména o zbraně, nebezpečné látky a předměty, které
mohou způsobit poškození vozu,
železničních zařízení nebo újmu
na zdraví.

InterKurýr

V kurýrní přepravě mezi Českem a Slovenskem je novinkou
od 13. prosince 2009 zrušení pá-

sem. Cena za přepravu zásilky mezi 20 stanicemi na našem
území a 14 stanicemi u našich východních sousedů je jednotná,
a to 16 eur (cca 420 Kč) bez DPH.
Zásilky se podávají na vnitrostátní přepravní listy, které jsou
k dispozici zdarma ve všech stanicích zařazených do systému.
Oproti službě ČD-Kurýr se liší některé ze stanovených podmínek.
Nejvyšší hmotnost zásilky může
být 10 kg, minimální velikost pak
10x15 cm. Pro maximální rozměry platí hranice 40x50x50 cm,
u dlouhých předmětů o šířce maximálně 15 cm (resp. 15x15 cm) je
největší povolená délka 1 m.
Dovozné za celou přepravní
cestu se zaokrouhlí vzestupně
na celé Kč. K tomuto dovoznému
(za tratě obou železnic) připočte
odesílací stanice DPH podle vnitrostátních daňových předpisů.
Celková výše, přepočtená na národní platební měnu, musí být
uhrazena při podeji balíku. Zásilky InterKurýr nelze zasílat na dobírku.
PAVEL TESAŘ

ento problém se řešil
na pravidelném zasedání německy mluvících zemí
v říjnu loňského roku v Bonnu. Tématem byla především skutečnost, že data
v rámci Evropy nejsou srovnatelná, neboť rozdíly začínají již v národních legislativách, které by měly upravovat směrnici 2004/49/ES.
Protože se tak neděje,
účastníci jednání se domluvili na vypracování seznamů pojmů používaných
v jednotlivých zemích, které potom kolegové z Německa sjednotí. Tím vznikne
základ jakéhosi společného
„drážního jazyka“, obdobně jako je tomu v letecké dopravě.
Jednání se zúčastnila
také česká Drážní inspekce (DI), i když se podmínce
německého jazyka vymyká.
Podle generálního inspektora Romana Šiguta je ale nezbytné, aby DI byla na těchto zasedáních přítomna,
především kvůli sousedství
s Německem a Rakouskem.
Na jednání se dále probíraly nehody uplynulého roku s velkou mírou rizika pro bezpečnost železnice. Švýcarsko prezentovalo
sérii nehod, které způsobili zahraniční strojvedoucí.
DI informovala o srážce vlaků u Horní Lipové a realizaci bezpečnostního doporučení – značení železničních
přejezdů. 
(dicr)
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AŽD expanduje na východ
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Vlak každých 80 sekund

Stanice v Bělorusku mají českou technologii.

O

d konce roku 2004 spolupracuje s Běloruskými
železnicemi společnost AŽD.
Spolu s partnery z Bělželdorprojektu připravili zaměstnanci této české firmy projekty modernizace technologického vybavení sdělovací a zabezpečovací technikou v Bělorusku. První byla stanice Polock. Nedávno proběhlo oživování a předávání zabezpečovací technologie stanice Stěpjanka poblíž hlavního města Minsku. Fungovat
zde bude zařízení ESA 11-BC
v rozprostřené variantě, kte-

rá zabezpečí i spádoviště
a stanici Zavodskaja.
Stěpjanka je první dodávkou v Bělorusku, kde jsou
v návěstidlech použita svítidla z LED diod. Společnost
AŽD nyní dokončuje projektové práce pro stanici Novopolock (130 výhybek), další
plánovanou dodávkou bude
technologie pro úsek Vitebsk
– Polock, což obnáší zařízení ESA 11-BC pro deset stanic,
elektronický autoblok ABE-1
pro 11 mezistaničních úseků
a systém dálkového ovládání DOZ 1.

Výhodně v Dolním Slezsku
Firma Koleje Dolnośląskie akceptuje SONE+PKP.

O

d 1. prosince 2009 začala společnost Koleje Dolnośląskie uznávat některé
jízdenky, které mohou využívat i cestující z České republiky. Kromě typů Bilet turystyczny, REGIO Karnet a síťových jízdenek vydaných dopravcem PKP Przewozy Regionalne (PKP-PR) platí ve všech
regionálních vlacích provozovaných v Dolním Slezsku i jízdenky SONE+PKP.
Dohoda je dalším velkým
usnadněním pro cestující,
kteří využívají služeb různých regionálních dopravců. Nyní lze ve všech poklad-

nách PKP-PR zakoupit jedinou jízdenku umožňující cestovat vlaky InterRegio a motorovými vozy společnosti Koleje Dolnośląskie, dojíždějícími například do stanic Trzebnica, Dzierżoniów,
Świdnica a Nowa Ruda. Měly
by být zavedeny i REGIOkarty
uznávané několika regionálními železničními operátory.
V případě, že se dopravcem
na právě rekonstruované trati Harrachov – Szklarska
Poręba stanou Koleje Dolnośląskie, otevře se pro využití SONE+PKP i atraktivní
železniční vstup do Polska.

Akcie TSS jsou na prodej

Výherce získá většinový podíl ve společnosti.

Č

eské dráhy nabízejí cestou
výběrového řízení odkoupení 76 kusů kmenových akcií dceřiné společnosti TSS,
které představují 51,01 procenta podílu na základním
kapitálu společnosti. TSS
vznikla v rámci transformace ČD, zabývá se činnostmi
souvisejícími se stavební činností a provozem speciálních
stavebních strojů pro drážní
infrastrukturu. Společnost
se podílí na údržbě, obnově
a modernizaci různých tratí
včetně hlavních železničních
koridorů.
Jmenovitá hodnota každé
akcie je 5 milionů korun, cel-

kově tak jde o akcie v hodnotě 380 milionů korun. Předchozí souhlas k přijetí přípravných kroků směřujících k eventuálnímu prodeji schválil Řídící výbor Českých drah už 29. července
minulého roku. Tento orgán
také bude schvalovat případnou kupní smlouvu na prodej těchto akcií. Výběr kupce
akcií bude proveden ve dvoustupňovém výběrovém řízení, přičemž organizací výběrového řízení byla pověřena
společnost Facility Transactions. Lhůta pro podání nabídek je 29. ledna 2010 do 12 hodin.
(mn)

stalo se
Provoz na Silvestra rozšířen
Vlaky jezdily po Praze i na mši u Hostýna.

N

a Silvestra jezdily vlaky
jako v obyčejný pracovní
dny, ale po 18. hodině byl postupně provoz regionálních
i některých dálkových vlaků
utlumen. Jako novinku však
České dráhy zavedly jízdy příměstských vlaků v Praze večer a v noci, čímž došlo k doplnění systému pražské hromadné dopravy. Jednalo se
o linky S1 v úseku Praha Masarykovo nádraží – Úvaly, S7
v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Radotín a S9 v úseku Praha hlavní nádraží – Říčany.

Kromě toho České dráhy
vypravily o silvestrovské noci
zvláštní vlaky do Bystřice
pod Hostýnem, které cestující z Brna, Olomouce, Hodonína a Bylnice dovezly na půlnoční mši na Svatém Hostýně, kam se každoročně sjíždí stovky poutníků. Tyto
mimořádné spoje vypravují ČD pravidelně již od roku
1992. V Bystřici pod Hostýnem na vlaky navazovala kyvadlová autobusová doprava
až na Hostýn. Zpět z Bystřice pod Hostýnem odjely vlaky
kolem třetí hodiny ranní.

Cestující objevili nový web
Největší zájem vzbudila aplikace Cenový asistent.

N

árodní železniční dopravce spustil v souvislosti s jízdním řádem na rok
2010 také zbrusu nové webové stránky, které jsou podstatně přehlednější a nabízejí zákazníkům řadu novinek. Zájem cestujících překonal očekávání, protože hned
první den navštívilo webové
stránky o polovinu lidí více
než dříve. Původní webové
stránky byly v provozu 5 let
a denně je navštívilo na 20 tisíc uživatelů.
„Uživatelé mohou on-line
sledovat polohu vlaků, jejich
řazení, pochopitelně najdou
i veškeré informace o výlukách a mimořádných událostech na tratích, je tam elektronická mapa železniční sítě
i seznam stanic se službami,

které poskytují,“ vypočítává
možnosti nových webových
stránek Jiří Krejčí, který za
přípravu stránek zodpovídá.
„Celé stránky mají poskytnout zákazníkům komplexní servis od výběru spojení
přes nákup jízdenky na eShopu až po informace o řazení vozů ve vlaku nebo o případných komplikacích kvůli výlukám. Při jejich tvorbě
jsme vycházeli z průzkumu
mezi zákazníky a z dlouhodobého sledování jejich připomínek.“
V pondělí 14. prosince navštívilo webové stránky Českých drah přes 32 tisíc návštěvníků. Největší zájem
měli lidé o nový vyhledávač spojení a aplikaci Cenový
asistent.
(kub, jok)

HUSTÝ PROVOZ. Počtem vlaků nemá stanice Praha hl. n. u nás konkurenci. Znamená to i větší zátěž pro zaměstnance. FOTO MICHAL MÁLEK

S novým jízdním
řádem výrazně zhoustl
provoz na pražském
hlavním nádraží.
Přibyly především
rychlíky, které dřív
končily na Masarykově
nádraží nebo jezdily
jen přes Holešovice.

S

tanice Praha hlavní nádraží
se od neděle 13. prosince stala nejzatíženějším nádražím v celé železniční síti ČR. Přešly sem nově všechny vlaky, které byly vedeny přes Prahu mimo
tuto stanici, tedy zejména EuroCity dosud vedené přes PrahuHolešovice. Tyto vlaky nyní jezdí ve směru od Brna přes stanici Praha-Libeň na hlavní nádraží a dále úvratí přes Prahu-Holešovice směrem na Děčín a stejně
tak při cestě zpět.
Dále sem míří všechny rychlíky od Děčína, resp. směr Děčín, jež po mnoho desetiletí začínaly či končily na Masarykově
nádraží. Náměstek ředitele RCP
Praha Luboš Kálal k tomu dodává: „Na Masarykově nádraží zůstává výhradně příměstská doprava s jedinou výjimkou, jíž je
Kladno, kam jede všechno, tedy
i spěšné vlaky a rychlíky.“ Po pár
letech se na hlavní nádraží vrací také regionální vlaky od Dobříše a Čerčan.

O tom, jak rušný provoz
na hlavním nádraží panuje, jsem
si sám mohl udělat obrázek v pondělí 14. prosince. Vlak EuroCity
378 Carl Maria von Weber přijel
s asi patnáctiminutovým zpožděním a obsluha upozorňuje cestující, že první dva slovenské vozy budou odvěšeny. Během pár minut
odstoupí bratislavská lokomotiva
řady 350 a v tu chvíli již na opačný
konec najíždí rakouský Taurus,
pokračující dál směrem na Děčín
a Berlín. V 9.38 h už vlaková četa
hlásí pohotovi k odjezdu a vlak se
může rozjet. Zpoždění je zkráceno na 7 minut. Od stejného nástupiště odjíždí prakticky zároveň EC 77 Antonín Dvořák, chvíli
na to R 707 a v krátkém sledu jiné
čtyři vlaky přijíždějí.

Největší zátěž? Mezi
osmou a devátou ráno

Co to znamená pro všechny zdejší zaměstnance Českých drah,
si lze mimo jiné udělat z těchto
čísel. Příjezdů na pražské hlavní nádraží za 24 hodin je 539, odjezdů 540. V pracovní dny je výchozích, končících nebo průchozích (se zastavením) 18 spojů kategorie SuperCity, 7 EN, 42 EC,
15 IC, 11 expresů, 4 spěšné vlaky
a 74 vlaků soupravových. Za jeden
pracovní den je tu nejvíce rychlíků (229) a osobních vlaků (322).
Navíc 7 pravidelných nákladních
vlaků. Všechna tato úctyhodná
čísla jsou navíc uváděna bez lokomotivních vlaků.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Z

výšený provoz zde nastal
kvůli tomu, že od nového jízdního řádu sem přijíždějí
rychlíky od Děčína (a odjíždějí v opačném směru), zajíždějí sem všechny dálkové spoje,
které projíždějí Prahou, a přibyly rovněž regionální vlaky od Čerčan a Dobříše. Podle jízdního řádu je na pražské
hlavní nádraží 539 příjezdů
a 540 odjezdů. V pracovní den
tu můžete vidět 322 osobních
vlaků, 229 rychlíků, 18 vlaků
SuperCity nebo 57 vlaků EuroCity / InterCity.

V ranní špičce v období
od 7 do 8 hodin přijede, odjede
nebo projede hlavním nádražím
50 vlaků, což v průměru obnáší
jeden vlak za 72 sekund. V období od 8 do 9 hodin je uskutečněno

z masarykova
nádraží jezdí
rychlíky už jen
do kladna.
64 příjezdů a odjezdů, tedy průměrný interval mezi jízdou jednotlivých vlaků je dokonce 56 sekund. V jízdním řádu 2010 je pro
stanici Praha hlavní nádraží naplánováno 924 tras vlaků a dalších 165 podle potřeby. Celkem

tedy přes tento uzel je konstruováno 1089 tras.
Zároveň byly zproduktivněny
jízdy soupravových vlaků. „Udělali jsme malou revoluci v soupravách ve snaze omezit na minimum jízdy křížem přes hlavní nádraží,“ říká Luboš Kálal. Vršovice byly poprvé využity na zpracování souprav a otáčejí se tu chebské a královéhradecké rychlíky.
„Brněnské rychlíky jedou na Smíchov a obraty plzeňských rychlíků
byly z Vysočan, kde se chystá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, přesunuty též poprvé do Holešovic,“ doplňuje Kálal.

Z jedné hrany
nástupiště dva vlaky

Nové pojetí soupravových jízd je
dobře vidět v kategorii rychlík,
u které na 165 průchozích připadá
jen po 32 výchozích a končících,
a kategorii EuroCity, u níž jsou
ze 42 vlaků jen 3 výchozí a 2 končící. Panovaly obavy, jak se tak vysoký počet vlaků vyjezdí, prozradila mi jedna z peronních výpravčích, ale nakonec bylo první den
všechno v pořádku. Jen cestující na rozdíl od jiných stanic tady
nebyli zvyklí, že od jediné nástupištní hrany odjíždějí dva vlaky.
V tomto směru je třeba více informovat. Neuškodí poznamenat,
že uvedený rozsah dopravy by nebyl možný bez cestových návěstidel, která dělí každou kolej u nástupištní hrany na dvě poloviny.

MARTIN NAVRÁTIL

RSM: Rokycany září novotou
Současná výpravní
budova v Rokycanech
byla otevřena v květnu
1931. Před třemi
lety prošla poslední
rozsáhlou rekonstrukcí.

R

okycanské nádraží vzniklo v letech 1861–62; stará
výpravní budova byla dobudována roku 1865. Již před sto
lety se nádraží jevilo jako nevyhovující. Na komplexní přestavbu si ale muselo počkat až do doby
po 1. světové válce. V té době expandující okresní město toužilo
po výstavnějším nádraží, a tak
byla postavena zcela nová výpravní budova. Slavnostní otevření se
konalo 21. května 1931.

DNES. Takto vypadalo nádraží těsně po rekonstrukci.

Na řadě jsou
nástupiště a koleje

Budovu opravili za rok

Poslední rozsáhlá rekonstrukce výpravní budovy žst. Rokycany byla zahájena v prosinci 2006
s celkovým nákladem 23 milionů korun. V rámci této akce došlo
k výměně střešní krytiny na celé
budově včetně osazení nových
klempířských prvků z titanzinku. Byla sjednocena sedlová střecha nad nižší částí nádražní bu-

dovy, zrekonstruoval se přístřešek pro cestující. Výpravní budova dostala novou fasádu, včetně výměny oken a dveří. Do odbavovací haly byly nainstalovány vstupní dveře s automatickým
posuvným otvíráním.
Z inženýrských sítí byla upravena vodoinstalace, kanalizace,
plynovod, ústřední topení, elektroinstalace, informační systém a rozhlas. Zmodernizován
byl prostor odbavovací haly, sociální zázemí pro zaměstnance, vznikly prostory pro komerční využití včetně sociálního zázemí. Součástí stavby, která skončila v prosinci 2007, bylo i vybudování nové rampy pro imobilní
spoluobčany.

DŘÍVE. Výstavba této výpravní budovy stála ve 30. letech asi
2,4 milionu tehdejších korun. 

FOTO autor (2x)

V současnosti probíhá v rámci optimalizace 3. tranzitního koridoru celková rekonstrukce železniční stanice, zahrnující nové kolejiště, podchody, nástupiště s přístřešky, parkové úpravy a demolice nepotřebných budov. Počítá
se rovněž s výstavbou nových objektů pro technologická zařízení.
Jiří Stuna

Autor je ředitel RSM Plzeň.

provoz a zahraničí
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průmysl
Počítačové řízení
kolejových brzd

S

polečnost První signální zahájila 11. listopadu 2009 na spádovišti žst.
Brno-Maloměřice ověřovací provoz Systému pro řízení
kolejových brzd počítačem
BOS. Ten poskytuje kvalitativně vyšší stupeň ovládání
kolejových brzd za pomoci
moderní technologie dotykového displeje. V rámci instalace nového systému zde
došlo k vybavení všech šesti
kolejových brzd regulátory
rychlosti, v kolejišti byly instalovány tři radarové měřiče rychlosti a tři hmotnostní čidla. Informace z těchto prvků jsou pak koncentrovány v počítači BOS, jenž
je vybaven zmíněným dotykovým displejem. Obsluha přes něj může nejen manuálně řídit každou jednotlivou brzdu, ale také navolit cílovou kolej odvěsu a následně plně automatické
brždění. Součástí systému
je také diagnostika brzd,
což poskytuje pracovníkům
údržby ideální podpůrný
nástroj pro definování případných problémů.

Integrace výrobce
pantografů

L

oni v prosinci se završil integrační proces společnosti LEKOV změnou jejího jména na FAIVELEY
TRANSPORT LEKOV. Integrací do francouzské skupiny FAIVELEY TRANSPORT získala blovická firma přístup na mezinárodní trhy, zejména co se týká
francouzských vysokorychlostních vlaků, a na velmi
rychle se rozvíjející asijské
trhy. Významným přínosem se stal transfer výroby
a vývoje technologie pantografů (proudových sběračů)
z Francie do České republiky. Transfer byl dokončen
validací všech hlavních zákazníků – společností Alstom, Bombardier a SNCF
– v říjnu 2009. LEKOV se tak
stal celosvětovým kompetenčním centrem skupiny
FAIVELEY TRANSPORT pro
oblast pantografů.

Bezpečnější přejezd
v Bezděčíně

F

irma AŽD Praha ve spolupráci se společností
EPLcond nainstalovala nejmodernější světelné a zvukové zabezpečovací zařízení
na železniční přejezd v Bezděčíně na trati Nymburk –

Mladá Boleslav v úseku Dobrovice – Mladá Boleslav. Přejezd, který v minulosti nechvalně proslul několika
tragickými nehodami, je
od prosince 2009 dovybaven
také závorami. Investorem
stavby byla Správa železniční dopravní cesty. Celkové
náklady na rekonstrukci dosáhly 10,5 milionu Kč.
V Bezděčíně bylo původní přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor nahrazeno novým zařízením
typu PZZ-RE se čtyřbřevnovými závorami s automatickým ovládáním jízdou vlaků pomocí počítačů náprav.
Kontroly stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení jsou umístěny v dopravní
kanceláři železniční stanice
Mladá Boleslav hl. n. v nové
ovládací a kontrolní desce přejezdů. Technologická část zařízení PZZ-RE se
nachází v novém reléovém
domku u přejezdu. Součástí nového přejezdového zařízení je dálkově ovládaná
zvuková signalizace pro nevidomé.
(acri)
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Tisíc jednotek pro SNCF
Vysoká variabilita

Modernizace
vozidlového parku
Francouzských
státních železnic
(SNCF) pro regionální
dopravu bude
ve velkém rozsahu
pokračovat také
v následujících letech.

Při konstrukci Regiolisu se firma Alstom soustředila na využití nově vyvinutého trakčního motoru, který provozovatelům těchto jednotek dokáže ušetřit až 20
procent spotřeby elektrické energie, a na co možná největší modularitu vozidla, jež bude vyrábět v celé škále variant. V základ-

alstom bude
vyrábět vlaky
regiolis v celé
škále variant.

K

oncem října minulého roku
byl totiž v Paříži podepsán
rámcový kontrakt mezi
SNCF a francouzským výrobcem
kolejových vozidel, firmou Alstom, na dodávku až jednoho tisíce nízkopodlažních regionálních
elektrických jednotek nové generace v průběhu následujícího desetiletí. Podpisu kontraktu se
kromě zástupců Alstomu a SNCF
zúčastnili také představitelé jednotlivých francouzských regionů. Ty se totiž stanou oficiální-

kontrakt mezi
výrobcem a sncf
zahrnuje 1000
nových jednotek.

VZOR. Nová jednotka Regiolis je odvozena z motorových vozů
FOTO AUTOR
patřících do typové řady s označením Coradia.

mi vlastníky vozidel, která SNCF
budou pouze provozovat, a zajistí
finanční prostředky na jejich nákup. Vlastní objednávky však budou realizovány prostřednictvím
SNCF, které budou shromažďovat
jednotlivé dílčí požadavky regionů na vybavení nových vlaků
a zajistí vzájemnou koordinaci
těchto požadavků s konkrétními
provozními podmínkami.

Vlak jménem Regiolis

Zmíněný rámcový kontrakt má
přibližnou hodnotu 7 miliard eur
a jeho součástí je již také závazná
objednávka na prvních 100 jednotek v celkové hodnotě 800 milionů eur a předběžná objednávka
na dalších 35 jednotek. Těchto
135 jednotek by mělo být vyrobeno
v průběhu let 2013 až 2015 a mělo
by být nasazeno do vozby rychlých regionálních vlaků (kategorie TER) ve francouzských regionech Midi-Pyrénées (25 jednotek),
Alsace (22 jednotek), Aquitaine (22
jednotek), Basse-Normandie (18
jednotek), Picardie (17 jednotek),
Pays de la Loire (15 jednotek), Haute-Normandie (8 jednotek) a Lorraine (8 jednotek).

ní nabídce se tak v současnosti
objevuje 56 metrů dlouhá třívozová, 72 metrů dlouhá čtyřvozová a 110 metrů dlouhá šestivozová verze jednotky.
Z hlediska trakčního napájení je v současnosti nabízena základní varianta Regiolisu s dvousystémovým provedením pro stejnosměrné napětí 1,5 kV a střídavé napětí 25 kV,
50 Hz. Dle požadavků zákazníka je však možné jednotky doplnit také o zaříz ení pro napájení střídavým napětím 15 kV,
16,7 Hz nebo o dieselové motor y
umístěné ve střešních partiích
vozidla. Tím vznikne hybridn í
vozidlo, které umožní provozování přímých vlakových spojů
na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích.

Největší zájem
je o hybridní vozidla

STUDIE. Tyto vlaky uvidíme na kolejích od roku 2013.

repro alstom

Regiolis – základní Parametry
Výrobce:
Maximální rychlost:
Rozchod:
Počet vozů:
Délka:
Trakční systém:
Počet závazně
objednaných kusů:

Alstom		
160 km/h
1435 mm
3, 4 nebo 6
56, 72 nebo 110 m
1,5 kV stejnosměrné + 25 kV,
50 Hz střídavé (možno přidat 15 kV,
16,7 Hz střídavé nebo dieselový pohon)
100 + 35 (předběžná objednávka)

Nové jednotky jsou obchodně pojmenovány Regiolis a konstrukčně vycházejí ze zavedené typové řady jednotek Coradia, které lze již několik let běž-

ně potkávat v železničním provozu v zemích západní Evropy, především pak ve Francii, Německu, Velké Británii, Lucembursku a Švédsku.

Z již podaných závazných objednávek na nová vozidla vyplývá, že
v přibližně 60 procentech případů
regiony požadují hybridní vozidla s dieselovým pohonem a současně s elektrickým napájením
ve dvousystémové verzi 1,5 kV
stejnosměrné a 25 kV, 50 Hz střídavé.
Kromě zajištění další výrazné
modernizace, resp. obnovy vozidlového parku francouzského
národního železničního dopravce je podpis rámcového kontraktu na dodávku 1000 nových Regiolisů rovněž pozitivní zprávou
pro francouzské hospodářství.
Díky této obří zakázce totiž firma Alstom vytvoří asi 3000 nových pracovních míst ve svých
francouzských závodech.
LUBOŠ PEŘINA

S použitím Railway Gazette
International a podkladů
firmy Alstom.

slovensko
Trať z Humenného
do Stakčína slavila

V

předstihu se loni v říjnu
konaly oslavy 100. výročí otevření železniční tratě
Humenné – Stakčín.
Součástí oslav byla jízda
speciálního parního vlaku z Humenného do Stakčína a zpět. Na vlaku se svezla i „Magda“ – motorový vůz
řady M131.1, který čeští železničáři znají jako Hurvínka. Provoz na zmíněné trati o délce 27 kilometrů začal
30. listopadu 1909. Trať původně sloužila pouze k přepravě dřeva, dnes se naopak
využívá pro osobní dopravu.

Změny v jízdním
řádu ZSSK

N

ový jízdní řád Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) přinesl řadu
změn. Pozitivní je, že se nemění rozsah osobní dopravy. Změny se týkají racionalizace provozu na traťových
úsecích, kde je největší poptávka po železniční dopravě. Zvyšuje se podíl taktové dopravy a počet spojení
mezi Slovenskem a Českem.
Podstatnou novinkou je
zrušení vlaků IC mezi Bratislavou a Vídní a ukončení
provozu Pendolin mezi Prahou a Bratislavou.

Posun v liberalizaci
dopravy

P

rezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič
podepsal na konci loňského roku nový zákon o dopravě na drahách. Tato právní
norma souvisí s převzetím
právních předpisů takzvaného třetího balíčku Evrop
ského společenství, kterým
se má dosáhnout posun v liberalizaci železniční dopravy v prostoru Evropské
unie. Jak zdůraznil slovenský tisk, jde o zásadní koncepční změnu, kterou nebylo možné vtěsnat do existujícího zákona o drahách.
(mh)

ČD Fórum na velvyslanectví v Bratislavě

Z

ačátkem prosince loňského
roku se v budově Velvyslanectví České republiky v Bratislavě
konal již devátý ročník ČD Fóra,
tradičního setkání pracovníků
Českých drah, ČD Cargo a dceřiné společnosti Generálne zastúpenie ČD Cargo s obchodními
partnery, zástupci slovenských
dopravců a dalšími podnikateli.
Fórum zahájil velvyslanec
České republiky na Slovensku
Jakub Karfík. Velký ohlas měla
již první prezentace, ve které
náměstek generálního ředitele
ČD pro osobní dopravu Antonín
Blažek představil činnost Skupiny České dráhy a následně in-

formoval o novém jízdním řádu
pro rok 2010 a o uzavření dlouhodobých smluv se státem i jednotlivými kraji. Řadu přítomných
hostů zaujala informace o soustředění vlaků dálkové osobní
dopravy na pražské hlavní nádraží i další informace o novinkách v mezinárodní osobní dopravě. Poměrně nepříznivě bylo
v diskuzi hodnoceno ukončení
provozu Pendolin do Bratislavy, ale náměstek Blažek upřesnil, že v roce 2011 by se na Slovensku opět mohla objevit, a to
nejen v Bratislavě, ale po ukončení stavebních prací například
i v Žilině.

Společná nabídka
tranzitu do Německa

Na blok o osobní dopravě navázal
Rodan Šenekl, obchodní ředitel
akciové společnosti ČD Cargo.
Ve svém vystoupení podal zprávu o vývoji hospodaření společnosti a zhodnotil význam opatření, která byla přijata v rámci tzv.
protikrizového balíčku. Nezanedbatelná část prezentace byla věnována obnově vozidlového parku
ČD Cargo a nabídce logistických
služeb. Tu Rodan Šenekl dokladoval dynamickým rozvojem logistického terminálu v Lovosicích,
kde v současné době probíhá výstavba dalšího skladu, a také re-

alizací přeprav katalogů pro společnost IKEA. Obchodním partnerům také nabídl služby ČD Cargo při zabezpečení přeprav do zahraničí tranzitem přes Českou republiku, například ve spolupráci
se ZSSK Cargo u zásilek z východoslovenských překladišť do Německa. Závěr vystoupení Rodana Šenekla pak patřil informacím o projektu X Rail, který by
měl zvýšit konkurenceschopnost
železnice vůči silniční dopravě.

Nepříznivé vlivy výluk

Provozní ředitel ČD Cargo Oldřich
Mazánek přítomné krátce informoval o nepříznivém vlivu roz-

sáhlé výlukové činnosti na tratích SŽDC. Horkým tématem
v této souvislosti byly problémy
související s propadnutím tunelu v Mostech u Jablunkova. Václav Korcan, ředitel Odúčtovny
přepravních tržeb ČD Cargo, informoval zákazníky o změnách
pro rok 2010 a o možnostech elektronické fakturace.
Velmi široký byl okruh témat
následné diskuze. Počínaje již
zmíněným zajížděním Pendolin
do Bratislavy přes možnost rozšíření provozu autovlaků až po strategii ČD Cargo při předávání zásilek soukromým dopravcům.
MICHAL ROH

krátké zprávy ze světa
CTL Logistics
v Německu nově

Vznik druhé
nákladní dráhy

Kontejnery
od Baltu na jih

Jde o porušování
volné soutěže?

Geodis tlačí dolů
tržby SNCF

Největší polský soukromý dopravce CTL
Logistics chce své
podnikání v Německu novelizovat a zaměřit se do budoucna na přepravy
východ – západ. CTL chce současný podíl na německém dopravním trhu zvýšit do roku 2012
z nynějšího jednoho na pět procent. K tomu má sloužit posílení přeprav do Ruska, Běloruska
a Ukrajiny, což by měla být konkurence německým drahám DB.
O orientaci společnosti na východní trhy svědčí i to, že sídlo
společnosti v Německu bylo přesunuto z Düsseldorfu do Berlína.

V nejbližší době mají
být hotov y dokumenty pro založení a registraci druhé nákladní dcery ruských státních drah RŽD (Vtoraja gruzovaja kompanija – VGK).
Nyní se ještě ověřují dvě zakládací varianty: jednak utvoření
stoprocentního dceřiného podniku RŽD, jednak zajištění strategického investora a jeho kapitálová účast od samého počátku. Vzhledem k vážným technickým nebezpečím však hrozí,
že plánovaná společnost VGK zahájí svou činnost bez vlastního
vozového parku.

Litevské dráhy a ukrajinská firma námořní
spedice Plaske z Oděsy uzavřely kooperační dohodu. Obě strany chtějí do budoucna přepravovat kontejnery uceleným vlakem Viking. Ten jezdí kyvadlově jednou týdně mezi přístavy
Klajpeda/Memel na Baltu a černomořskými přístavy Iljičevsk,
Oděsa a Južnyj. Cílem je podchytit další toky zboží a přitom zlepšit kvalitu služeb, což je nejslabší moment dopravního řetězce
na Ukrajině s jeho časově a nákladově náročným celním a hraničním odbavením.

Šéf společnosti FS
Maurizio Moretti podezřívá silniční dopravce z porušování
volné hospodářské soutěže. Italský stát totiž více investoval do silniční nákladní přepravy než do železniční, a tak dráha
nemůže konkurovat silnici a získávat další přepravy na koleje.
Giuseppe Sciarrone, jednatel společnosti NTV, která má od roku
2011 konkurovat státním železnicím na vysokorychlostních tratích, k tomu dodal: „Chybí systém
materiálních pobídek, neboť jen
tak se může silniční doprava dostat do konkurenčního prostředí.“

Francouzské státní
dráhy SNCF zaznamenaly za prvních
devět měsíců loňského roku pokles tržeb
o 2,6 procenta na 18,3 miliardy
eur. Oficiálně se uvádí, že důvodem tohoto poklesu je neutěšená situace v dopravě zboží po kolejích. Složka nákladní dopravy
zboží a logistiky SNCF Geodis dosáhla za stejné období v tržbách
poklesu o 13 procent na celkových 5,3 miliardy eur. Výsledek
se přitom navíc ještě zlepšil převzetím společnosti IBM Global
Logistics.
(sh, kla)
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SERVIS A REGIONY

recenze
Papoušci
ve dvou dílech
Z pera Vladislava Borka
vyšla před Vánocemi
dvoudílná monografie
o parních lokomotivách
řad 475.0, 476.1 a 477.0.

L

okomotiva 475.0, jejíž
osud byl poněkud pohnutý, se stala základem pro
stroje dalších zmíněných
řad, všeobecně přezdívané
jako Papoušci. V provozu se
objevily začátkem první poloviny 50. let minulého století. Šlo o výkonné stroje určené původně pro dopravu těžkých osobních vlaků
v okolí větších měst. Byly to
poslední parní stroje standardního rozchodu konstruované a vyráběné v pražské Lokomotivce ČKD.
První díl monografie Vladislava Borka o 388 stranách je věnován předchůdkyni Papoušků, lokomotivě
475.001 a její dílenské i provozní historii. Zbytek prvního dílu se zabývá vývojem
a výrobou lokomotiv řad

476.1 a 477.0 (viz ilustrační
snímek Miroslava Malce).
Poslední část prvního dílu
přináší životopisy lokomotiv původních čísel 476.101
až 38.
Druhý, navazující díl monografie přináší na 416 stranách nejprve životopisy strojů 477.039 až 60. Téměř polovina publikace je věnována
provozu lokomotiv v jednotlivých služebnách tehdejších Československých státních drah. Strhující bude
pro každého železničního
nadšence reportážní líče-

ní jízdy na stroji 477.043 (viz
snímek Tomáše Dvořáka)
mezi Nymburkem a Rumburkem. V závěru knihy
jsou zmínky o železničním
opravárenství, nehodách
a technických problémech,
včetně popisu zachovaných
strojů. Součástí zasvěceného textu je v obou dílech monografie řada zajímavých
černobílých či barevných fotografií od významných železničních fotografů.
Monografii, vydanou
pražským nakladatelstvím
CORONA, lze zakoupit nejen ve specializovaných prodejnách s dopravní literaturou, ale v celé řadě dobrých knihkupectví po celé
České republice. Prodejní
cena za každý díl zvlášť činí
900 korun.
(mh)

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

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

1/2010

Vědeckotechnický sborník ČD
Na stránkách
Českých drah bylo
zveřejněno číslo 28
Vědeckotechnického
sborníku ČD. Najdete
ho na webové adrese
www.ceskedrahy.cz
pod hesly Tiskové
centrum a Magazíny
a periodika.

V

ědeckotechnický sborník
Českých drah je sborník
prací z oblasti železniční
dopravy, jehož cílem je umožňovat publikování původních odborných prací řešících technické
a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vědeckotechnický sborník Českých drah je zařazen na seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Číslo 28 obsahuje 11 příspěvků různého zaměření, zde je nabídka:

1

Ing. Danuše Marusičová –
Transformace technické
normalizace v České republice a její dopad do železničního
sektoru
Příspěvek stručně seznamuje s transformací technické
normalizace v České republice
a představuje její hlavní účastníky. Dále pak uvádí její zajištění v železničním sektoru a informuje jak o vztahu evropských norem a technických specifikací pro
železniční interoperabilitu, tak
i o jednotlivých pracovních skupinách dotčených technických
komisí normalizačních organi-

zací CEN, CENELEC a IEC. Zdůrazňuje význam aktivního zapojení do tvorby návrhu norem a jejich připomínkování.

2

Ing. Petr Varadinov – Pilotní projekt ETCS L2 v České republice
Článek poskytuje základní informace o projektu ERTMS a popisuje pilotní projekty GSM-R a ETCS
L2 v České republice. Pozornost
je zaměřena především na pilotní projekt ETCS L2, jak byl specifikován, v jakém stadiu se nachází, na použití poznatků v dalších ETCS projektech v České republice. Součástí je rovněž stručné představení strategie rozvoje
systému ETCS v ČR do roku 2020.

3

Ing. Václav Michajluk – Snížení nákladů na údržbu železniční dopravní cesty – pevná
jízdní dráha BBEST se symetrickou kolejnicí
Příspěvek se zaměřuje na prezentaci nové konstrukce pevné jízdní dráhy s názvem BBEST navrženou Ing. Charlesem Pennym ze
společnosti Balfour Beatty. Jedná se o technické řešení, v němž
je v každé ze dvou podélných drážek umístěných v betonové desce uchycena zálivkou skořepina,
ve které je fixována symetrická
kolejnice BB 14022 pomocí polyuretanové vložky. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře se základními konstrukčními prvky systému, poukázat na jeho technické a ekonomické výhody. V závěru článku je představena metoda
ekonomického posouzení projektu porovnáním nákladů po dobu
životnosti (Live Cycle Costs).

4

Ing. Věra Nováková – Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazatele kva-

lity signálu GNSS/GALILEO pro
„nebezpečnostní“ železniční telematické aplikace
Článek představuje vybrané železniční telematické aplikace,
které byly zvoleny pro návrh požadavků na službu GNSS/GALILEO.
V první části článku jsou popsány vybrané aplikace. U aplikace
Sledování polohy vlaků, vozů, zásilek nebo přepravních jednotek
jsou uvedeny podrobné výpočty
požadavků na službu GNSS. Tyto
požadavky byly vyspecifikovány
pro všechny aplikace a výsledky
jsou uvedeny v souhrnné tabulce. Ty jsou nyní ověřovány v praxi
a podle vhodnosti vyspecifikovaných hodnot bude navržena metodika certifikace jednotlivých
parametrů GNSS pro železniční
dopravu.

5

Ing. Mgr. David Krásenský
– Outsourcing provozu IT
na železnici jako cesta k úsporám a efektivitě
Zajištění služeb formou outsour
cingu, mimo jiné v provozu informačních systémů, již není
žádnou novinkou, a to ani v železničních společnostech. Příspěvek hovoří o konkrétní podobě outsourcingu provozu klíčových systémů pro české železnice a jeho výhodách a dává nahlédnout do „kuchyně“ společnosti OLTIS Group, předního českého řešitele informačních systémů v oboru dopravy.

6

Ing. Zdeněk Štěpánek – Modernizace lokomotiv řady 230
Článek seznamuje se základními
fakty modernizace dnes již klasických elektrických lokomotiv
pro střídavý napájecí systém 25
kV, 50 Hz řady 230 dopravce ČD
Cargo, a.s. Cílem modernizace
je prodloužení efektivní život-

nosti lokomotiv o 20 let, možnost
provozování na síti slovenských
a maďarských železnic a v neposlední řadě podstatné zlepšení pracovních podmínek strojvedoucích.

7

Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CsC. – Analýza vodicích
vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem
CZ LOKO pomocí simulačních
výpočtů
V článku je provedena analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy řady 744.0 s novým
dvounápravovým podvozkem CZ
LOKO a.s. Vodicí vlastnosti jsou
hodnoceny na základě simulačních výpočtů programovým systémem jízdy kolejového vozidla
vyvíjeným na DFJP Univerzity
Pardubice. Je sledována kvazistatická vodicí síla na nabíhajícím kole první nápravy při průjezdu oblouky velmi malých poloměrů. Hodnocení této síly je provedeno dle ČSN EN 14363 a dle návrhu UIC 518 (10/2007) v závislosti na poloměru projížděného oblouku, dále v závislosti na hmotnosti lokomotivy a také na koleji
s různým úklonem kolejnic 1:20
a 1:40.

8

Ing. Jiří Janšta – Registr vozidel REVOZ a jeho význam
na liberalizovaném dopravním
trhu
Příspěvek hovoří o problematice registru vozidel manažera infrastruktury. Součástí je představení příslušného legislativního rámce pro problematiku vedení registru vozidel. Dále seznámí čtenáře s vazbami mezi registry držitelů vozidel a Drážního úřadu. Upozorní na možnosti
využití dat registru vozidel v dalších systémech manažera infra-

struktury v rámci životního cyklu vlaku.

9

Doc. Ing. Karel Hlava, CsC.,
Ing. Ladislav Mlynařík – Práce a výkon při rekuperaci
Příspěvek analyzuje energetické
poměry při rekuperačním brždění na jednofázové soustavě 25 kV,
50 Hz. Mimo stručný analytický
výpočet očekávatelných hodnot
rekuperovatelné energie a rekuperovatelného výkonu jsou připojeny tři výpočetní diagramy
usnadňující jednoduchý odhad
obou těchto hodnot v závislosti na hmotnosti vlakové soupravy a délce využití rekuperačního
brždění. Výpočty jsou doloženy
třemi číselnými příklady.

10

Ing. Jindřich Kašpar, Jaroslav Kupr, Ing. Petr
Chlum – Modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra Velim Výzkumného
Ústavu Železničního, a.s.
Příspěvek stručně představuje
hlavní důvody, které vedly k modernizaci napájecí stanice Zkušebního centra VUZ Velim, její
náplň a technické parametry dosažené modernizací.

11

Ing. Pavel Janoušek – Nabídky služeb Zkušebního
centra VUZ ve Velimi
Článek poskytuje základní informace o Zkušebním centru VUZ
Velim. Zaměřuje se na popis jednotlivých částí Zkušebního centra. Hlavními částmi jsou zkušební okruhy s potřebnou doplňující infrastrukturou a Dynamický
zkušební stav. Článek specifikuje základní technické parametry jednotlivých částí Zkušebního centra a popisuje způsob jejich využívání.
(red)

V pekle měli zavřeno, cestující dojeli v pořádku

K

posledním mikulášským jízdám v uplynulém roce patřily zvláštní vlaky na trati Lovosice – Úštěk, které se konaly 19. prosince. Již několik let je provozuje Zubrnická museální železnice
za podpory města Úštěk.
Loňské jízdy byly pojaty trochu netradičně. Vlakem procházel Mikuláš s andělem a rozdávali dětem malé dárky. I čert byl
ve vlaku, ten ale nehledal zlobivé děti, ale rovnou všechny cestující vezl do pekla. Šlo totiž o čerta-strojvedoucího najatého od Pekelné dráhy – to aspoň tvrdila vizitka na jeho kožichu. Možná se
ale jednalo o hodného čerta, případně měli v pekle plno, protože
strojvedoucí odvezl cestující zpátky do Úštěka, resp. do Litoměřic
a navečer až do Lovosic.
Na jízdách se podepsalo i mrazivé počasí, takže pekelný strojvedoucí měl starosti se zamrzáním nafty. Navzdory tomu se ale
akce podařila a potěšila mnoho
dětských i dospělých návštěvníků. Příští jízdy na motoráčku
do Úštěka by se měly konat o Velikonocích.
Stanislav falta

PEKELNÁ DRÁHA. Opožděná mikulášská jízda na trati do Úštěka byla ve znamení čerta na stanovišti strojvedoucího.

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010

KUŘÁCI – ODVYKNETE

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
2850 Kč na osobu
3750 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
SOZOPOL
2850 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
4250 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
6500 Kč
9100 Kč
9900 Kč
3-lôžková izba
6800 Kč
10800 Kč
11700 Kč
4-lôžková izba
7600 Kč
13700 Kč
14500 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 2400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3250 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.

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

FOTO autor

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

*RELAXACE TOUR – cestovní kancelář*
Máte zájem o pobyty u termálů na Slovensku a Maďarsku?
Naši nabídku najdete na www.ckrelaxace.cz
Tištěné katalogy rádi zašleme.
info@ckrelaxace.cz
Tel: 283 870 284, 732 66 57 13, 605 58 27 21

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: sidonius@seznam.cz
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pošta
Autobusy Student
Agency jezdí pozdě

7

Musím být stále ve střehu

Š

éf Student Agency Radim Jančura dělá bu-bubu na hejtmany. Nelíbí se
mu přístup prvních mužů
krajů k jeho podnikatelským záměrům. Jenže pan
Jančura se zase nelíbí mnoha občanům i cestujícím
na Slovácku. Provozuje zde
sice jedinou autobusovou
linku 182101 Praha – Brno –
Zlín a do Uherského Hradiště zajíždí jen jeden pár spojů, ale to úplně stačilo k poznání jeho manýrů. Spoj
číslo 4 s pravidelným odjezdem z Uherského Hradiště v 7.00 hodin se vydává na cestu směr Praha v 90
procentech případů opožděn. Sleduji ho denně, jezdí mi totiž pod okny. Zpoždění podle mě vzniká především z důvodu nelogické jízdní doby v trase Zlín
– Uherské Hradiště, kterou
prakticky nelze dodržet při
respektování dopravních
předpisů. Dále šofér spoje
číslo 3 při příjezdu na autobusové nádraží v Uherském
Hradišti pravidelně bezohledně zastavuje na přechodu pro chodce. A v jízdním
řádu také nalezneme ještě
jednu lahůdku: spoje číslo
7 a 8 nejedou od 13. prosince
2009 do 11. prosince 2010, to
znamená ani jednou v průběhu platnosti železničního
jízdního řádu 2010.

Milan Kubíček

Bývalí železničáři
se setkali

N

ejen povídání s bývalými kolegy, ale i řada
nových informací čekala ve středu 25. listopadu
na účastníky tradičního setkání železničářů, které pro
své bývalé zaměstnance připravil ZV OSŽ železniční
stanice Domažlice. V prostorách znovu otevřené restaurace Družba v Domažlicích se sešlo na osm desítek bývalých železničářů,
aby si po roce zavzpomínali
a také se dozvěděli něco nového. Přítomné uvítal a se
současným děním i blízkou
budoucností na dráze je seznámil předseda OSŽ železniční stanice Domažlice Jan Ryneš. Jak sami přítomní říkají, na setkání se
vždy těší. Stále si mají co
povídat a na co vzpomínat.
Po malém občerstvení přispělo k dobré náladě i hudební trio Oldy Táborského. Kdo chtěl, mohl si nejen
zazpívat, ale i zatancovat.
Mezi bývalými kolegy jistě
mnozí omládli a zapomněli na běžné denní starosti. A tak při loučení zaznívala nejčastěji přání, aby se
za rok ve zdraví opět všichni
sešli. Stanislav Kitzberger

Chování stevardky
bylo profesionální

V

ážený pane náměstku
Blažku, dovolte, abych
se s vámi podělil o svůj zážitek z cestování. Dne 30. listopadu 2009 jsem cestoval
Pendolinem z Prahy do Ostravy. Z Prahy jsme odjížděli ve 13.23 h a v Ostravě
jsme byli přesně načas, tedy
v 16.32 h. Službu vykonávala stevardka paní Petra Klohnová. Po opuštění Pendolina stevardka našla můj občanský průkaz, který jsem
si zapomněl na sedadle. Obratem mě kontaktovala, neboť našla i můj telefonní seznam. Chtěl bych tímto vyjádřit své velké poděkování
a poblahopřát vám k takto
aktivním a profesionálním
lidem. Sám s lidmi pracuji, a tak vím, jak je obtížné
pozitivně ovlivňovat jejich
chování. Přivítal bych, kdybyste mohl paní Petru Klohnovou pochválit a mým
jménem jí ještě jednou poMiroslav Šole
děkovat.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Přeji drahám
hodně zákazníků

U

ž čtvrtým rokem cestuji
na trase Opava – Brno.
Chci vám poděkovat za to,
kolikrát jste mě bez problémů přepravili tam a zpět.
Jedenkrát mě potkala výluka. Počítala jsem s půlhodinovým zpožděním, nakonec z toho bylo pouhých
deset minut. Když si vzpomenu, kolikrát jdu do supermarketu, kde u vchodu hlásá plakát akční cenu
a uvnitř čeká jen prázdný
regál, tak vás musím ocenit, protože když se na nádraží ozve hlášení, že přijede vlak, tak opravdu přijede. Chci vám popřát všechno nejlepší do nového roku
a hodně spokojených zákazníků.  Lucie Švancarová

ibžd
Brno
22. prosince

V
HVĚZDY VERNISÁŽE. Fotograf Pavel Lebeda (vlevo) pózuje s Tomáše Berdychem u jednoho z obřích panelů.

noduše propásnout. Nikdy se už
nezopakuje. Vypjaté momenty
jsou vždy jen jednou,“ uvedl jednoduchý návod na dobrý záběr
nenápadný a trochu málomluvný
autor snímků Pavel Lebeda, kterému to nedalo a krátce po zahájení vernisáže už měl opět hledáček svého Canonu na oku.

Sportovní fotografii se
Pavel Lebeda věnuje
už 14 let. Jeho snímky
se objevily v mnoha
novinách i časopisech.
Ty nejzdařilejší
s tematikou loňského
ročníku Davis Cupu
jste mohli vidět
také na nádraží.

Pro výstavu vybíral z více
než tisícovky snímků

V

e čtvrtek 17. prosince čelilo nádraží Ostrava-Svinov náporu sportovních
fanoušků. Od páté hodiny odpolední tu totiž probíhala vernisáž
výstavy fotografií Cesta do finále
Davis Cupu 2009 spojená s autogramiádou tenisty Tomáše Berdycha. Hlavním magnetem kromě slavné sportovní hvězdy byly
velkoformátové fotografie od Tomáše Lebedy.

UMĚNÍ. Cestující si mohli ve vestibulu nádraží Ostrava-Svinov prohlédnout celkem 14 velkoformátových snímků a jednu koláž.

Pavel Lebeda

N

arodil se v roce 1968 v Praze.
Sportovní fotografii se věnuje od roku 1995. Pracoval v časopisech Gól, Fotbal-Sport, v Deníku
Sport vykonával funkci vedoucího
fotooddělení.
Od roku 2005 je fotografem
na volné noze. Je také zakladatelem fotobanky sportovních snímků www.sport-pics.cz.

Kvůli Berdychovi
nechali ujet vlak

Snímky připomínají okamžiky triumfu i zklamání, radosti
i smutku. Přibližují neopakovatelnou atmosféru tenisového zápolení od březnového zahajovacího kola v utkání s Francií a červencového napínavého čtvrtfinále s Argentinou v ostravské
ČEZ Aréně, zářijového semifinále s týmem Chorvatska v Poreči
až po stříbrné prosincové finále
v barcelonském kotli sportovní
víceúčelové haly Palau Sant Jordi s týmem Španělska.
Výstavu ve vestibulu svinovského nádraží uspořádaly České
dráhy, které jsou již tři roky ofici-

FOTO ARCHIV P. LEBEDY (2x)

álním dopravcem českého davis
cupového týmu, spolu s marketingovou agenturou Česká sportovní. Záštitu nad výstavou převzalo statutární město Ostrava.
Někteří cestující se kvůli probíhající autogramiádě Tomáše Berdycha dokonce rozhodli pokračovat až dalším spojem, jen aby získali podpis našeho tenisového reprezentanta. „Výstava na nádraží je perfektní nápad. Teď mi ujel

vlak. Půlhodina mi na výstavě
uteče jako voda a velice příjemně,“ komentoval zajímavou příležitost cestující Lukáš Bilíček z Ostravy. Na vernisáž přijeli lidé i ze
vzdálenějšího okolí, jako například Hercogovi z Oder nebo Mecovi z Opavy.
„Pro sportovního fotografa je
asi nejdůležitější mít štěstí na výběr místa a být stále ve střehu.
Správný okamžik se dá velmi jed-

Vystavených 14 velkoplošných fotografií vybíral z více než tisícovky pořízených snímků ze všech
čtyř zápasů českého týmu 98. ročníku Davis Cupu. Aby sdělení nebylo příliš strohé, na 15. panelu mozaika více než 40 menších
snímků zachytila další momenty cesty našich borců až do finále.
„Fotograf obvykle naráží
na různé problémy, ve Španělsku
to bylo až překvapivě jednoduché,
obrovská hala se 17 tisíci diváky,
každopádně zážitek,“ odpověděl
Pavel Lebeda na otázku, kde se
mu fotilo nejlépe. Jak dále prozradil, taktika je jediná – neustále
sledovat, co se kolem děje. „Člověk si sice něco v hlavě nakomponuje a snaží se jakoby tu momentku zachytit. To se ale daří
asi jen z jedné třetiny. Většinou
jde o improvizaci. Snažím se volit co nejmenší hloubku ostrosti
a co nejkratší expozici za daných
světelných podmínek,“ prozradil
Pavel Lebeda.
A na závěr přidává radu pro
vážné zájemce o fotografování. Na technice samozřejmě záleží, ale ta je více a více dostupnější. Důležitější je, že kdo chce
opravdu fotit, musí tomu věnovat
vlastně veškerý čas.
Ivan Skulina

ečer v žst. Brno hl. n.
prudce najela posunující lokomotiva 714.2201 na odstavený vůz řady
Wlab. Nikdo nebyl zraněn,
škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Brno.

Uherské Hradiště
25. prosince

D

opoledne v žst. Staré Město u Uherského
Hradiště při posunu odstupující lokomotivy 151.007-2
od vlaku Ex 527 projela tato
lokomotiva odjezdové návěstidlo L 103 v km v poloze zakazující jízdu. Obsazením kolejového úseku došlo ke změně povolujícího
návěstního znaku vjezdového návěstidla HS pro vlak
R 702, který před uvedeným
vjezdovým návěstidlem zastavil. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Nové Hrady
30. prosince

O

dpoledne v žst. Nové
Hrady vykolejila lokomotiva 242.245-9 při posunu na první staniční kolej na výhybce číslo 8. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 185 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Bohosudov
2. ledna

D

opoledne v žst. Bohosudov došlo k ujetí třiceti prázdných odstavených
železničních vozů na čtvrté staniční koleje na staniční kolej číslo 4a. Při ujetí poslední tři vozy vykolejily. Škoda byla předběžně vyčíslena na 600 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.
(MirKo)

Talenti vymýšleli, jak zvýšit výnosy
Ve středu 16. prosince
se konalo již druhé
setkání programu
Talenti ČD, tentokrát
na téma Potenciál
úspor a výnosů.

kých drah – náměstci generálního ředitele a ředitelé odborů.
V průběhu dne zazněly konkrétní nápady pro dosažení
úspor při provozu kolejových vozidel. Za všechny nápady můžeme jmenovat úpravu a standardizaci vybraných náhradních dílů
pro dané typy vozidel, výběr kolejových vozidel na základě celkových nákladů v průběhu celé
doby životnosti vozidla, nápady
pro úsporu energie i času pracovníků ČD.

D

iskuzi mezi vybranými
zaměstnanci z řad talentů a představiteli managementu ČD tentokrát připravil
Odbor personální ve spolupráci
s ekonomickým úsekem. Setkání zahájil Michal Nebeský, náměstek generálního ředitele ČD
pro ekonomiku, který mimo jiné
řekl: „Je nutné jít s nápady nahoru a mít šanci věci měnit zespoda. Musíme společně minimalizovat negativa vertikálního způsobu řízení, a přesto zachovávat
pozitiva tohoto systému.“
Po úvodním představení ekonomického úseku bylo na základě témat setkání rozděleno do tří

Důraz na zkušenosti
PREZENTACE. Eduard Tržil (v popředí), jeden z talentů Českých
FOTO MICHAL MÁLEK
drah, představuje přítomným své nápady.
bloků: Provozní úspory, Marketing a vztah k zákazníkovi, Řízení provozu. Každý talent navrhl,
kde vidí možnost uspořit finanční prostředky Českých drah a kde
naopak vidí potenciál pro zvýšení

výnosů. Většina prezentací obsahovala užitečné návrhy na řešení konkrétních problematických
oblastí. V průběhu celého dne se
postupně zapojili i další členové
vrcholového managementu Čes-

Další nápady se týkaly personální oblasti – způsobu motivace zaměstnanců a jejich efektivního
využití. Z oblasti správy byla navržena řešení pro zajištění financování železničních budov a představeny možnosti zpoplatnění veřejně přístupných prostor. V oblasti zlepšení kvality služeb byl
navržen například rozvoj automatického odbavení cestujících.

Naprostá většina navržených
opatření a nápadů se přesně kryla
s transformačními projekty programu VIZE 2012, který byl zahájen v roce 2009. Jak zdůraznil Michal Nebeský, do budoucna je nezbytné využívat pro zhodnocení
výsledků transformačních projektů i pracovníky mimo generální ředitelství, kteří mají neocenitelné praktické zkušenosti z každodenního řešení problémů, se
kterými se potýkají.
„Každá snaha o nalezení dalších možností úspor či výnosů
může být úspěšná pouze za předpokladu, že není vykonávána
od stolu, ale je podložena osobní zkušeností. Doufám proto,
že tento projekt neupadne v zapomnění, protože bez vzájemné
komunikace napříč všemi úrovněmi řízení není možné zachovat stabilní růst žádné společnosti,“ zhodnotil setkání jeden z talentů Jan Vraný.
BLANKA HAVELKOVÁ
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za poznáním

kam jet
Výměnná setkání
v Praze

1/2010

Pojedou opět vlaky do Holzhau?

O

blíbená setkání modelářů, sběratelů a přátel
železnice, kde je možné vyměnit předměty s železniční tematikou, fotografie či
modely, se v prvním pololetí
roku 2010 uskuteční 23. ledna, 20. února, 20. března,
24. dubna, 22. května
a 12. června. Místem konání bude menza Karlovy univerzity v Opletalově ulici 38,
Praha 1. Začátky jsou vždy
v 8 hodin.

„Zetka“ – symbol
deportací

E

xpozici bývalého koncentračního tábora
Osvětim II – Březinka obohatil loni na podzim repasovaný zavřený vůz řady G
německého původu (obdoba naší řady Z). Jeden z asi
120 000 vyrobených vozů
byl umístěn na prostranství
poblíž hlavní věže v místech, kde se roztřiďovali příchozí vězni. Další dva
historické vozy jsou v Osvětimi v prostoru Altjudenrampe, v místě mezi táborem I a Březinkou, kde se
v letech 1942–44 zadržovaly
došlé transporty. Vozy řady
Z (neboli „zetky“) symbolizují deportace a holocaust
v jeruzalémském muzeu
Yad Washem, washingtonském muzeu holocaustu či
v bývalém koncentračním
táboře Stutthof u Gdaňsku.
Vůz stejné řady doputoval
v rámci výstavy My jsme to
nevzdali (Příběhy 20. století) až na Pražský hrad, kde
zdobil okraj náměstí před
Arcibiskupským palácem
(na snímku).

Modely na Julisce
a v Jesenici

SYMBOL. Hned po výjezdu z výchozí stanice Most můžeme obdivovat jednu z dominant města, přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Opravdu stojí za to
vydat se na projížďku
motoráčkem
po čtyřicet kilometrů
dlouhé trati z Mostu
do Moldavy v Krušných
horách, kterou
najdeme v jízdním
řádu pod číslem 135.

Výstava o horské dráze

T

radiční prezentace železničních modelů a kolejiště při Dni otevřených
dveří se uskuteční v sobotu 23. ledna a také 27. února ve Stanici techniků DDM
hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6. Otevřeno
bude od 10 do 16 h. Organizuje KŽM Podbaba, telefon
224 310 240. Modeláři z KŽM
Jesenice (na Rakovnicku) zvou na tradiční výstavu kolejiště, která proběhne o víkendu 13. a 14. února
v tamní základní škole.

Po vlečkách
na Kladensku

K

lub železničních cestovatelů zve na víkendovou
expedici zvláštním vlakem
tvořeným vozem M 131.1302
po tratích a vlečkách Kladenska. Vlak vyjede v sobotu 23. ledna v 10 h z Lysé nad
Labem přes Čelákovice, Ne
ratovice, Kralupy nad Vltavou do Kladna-Dubí. Zde je
na programu projetí prakticky celého areálu Poldi
Kladno včetně navazujících
vleček. V neděli se zvláštní vlak KŽC vydá do Kamenných Žehrovic na vlečku palivového kombinátu do Libušína. Poté následuje jízda
v trase Kamenné Žehrovice – Kladno – Rudná u P. –
Nučice – Beroun – Zdice.
Více informací naleznete
na stránkách KŽC, e-mail:
dovolena@kzc.cz, telefon:
774 366 199.
(mn, Oš, kžc)

ží a Lazaretní vlak. Je také autorem románu Král železnic.

Budou úvahy o oživení
tratě realitou?

C

estou můžeme obdivovat
v lesích zapadlou úvraťovou stanici Dubí, tunely
a viadukty nebo sledovat zručnost strojvedoucího v „osmsetdesítce“ při překonávání až třiadvacetipromilového stoupání. V pracovní dny mimo letní sezonu jezdí do Moldavy jen dva páry vlaků,
po mírně narezlých kolejnicích to
do kopce moc nejede.
V Oblastním muzeu v Mostě se
do konce minulého roku konala
zajímavá výstava nazvaná S Vláček Moldaváčkem mezi světové
památky UNESCO (pozn. red. –
psali jsme o ní v rubrice Kam jet).
K vidění byly fotografie z historie
a současnosti této dráhy, plány,
mapy, návěstní prostředky, součásti uniforem, jízdní řády a další předměty používané v provozu. Výstava předznamenala důležitou informaci, že by mezi českým Mostem a německým Freibergem mohly zanedlouho znovu jezdit vlaky.

Moldava bývala
velké nádraží

Nyní dovolte trochu historie tratě. Na Mostecku, v Podkrušno-

FOTO autor (3x)

KONEČNÁ. Vlaky se zatím nedostanou dál než do stanice Moldava v Krušných horách.
horské hnědouhelné pánvi, začal ve druhé polovině 19. století
rozvoj těžby uhlí. Jedno z jeho velkých odbytišť se nacházelo v sousedním Sasku v okolí Saské Kamenice (německy Chemnitz). Bylo
však třeba překonat masiv Krušných hor. Po několika návrzích
zvítězil projekt společnosti Pražsko-duchcovské dráhy na postavení železnice z Prahy-Smíchova
přes Slaný, Louny a Most do Duchcova s odbočkou do Moldavy.
Stavba tratě byla zahájena
v roce 1875, do Moldavy v Krušných horách přijel první vlak
6. prosince 1884 a v květnu 1885
byla zahájena osobní doprava.
Moldava byla v minulosti důležitou stanicí, měla 11 kolejí, lokomotivní výtopnu a u ní točnu. Příhradový most na moldavské horské dráze v km 152,6 v úseku Dubí – Moldava byl prohlášen
technickou památkou. Trať slou-

žila až do roku 1945 hlavně k dopravě mosteckého uhlí do Saska. V úseku za naší hranicí však
byl železniční svršek snesen.
I na české části moldavské dráhy
měl být v minulosti několikrát
zrušen provoz. Dne 15. července
1998 však byla železnice právem
vyhlášena za kulturní památku
České republiky.

TRAť v datech

1

Provoz na prvním úseku
z Mostu do Hrobu byl zahájen 15. května 1877, další
prodloužení tratě z Hrobu až
do Moldavy bylo zprovozněno
6. prosince 1884.

2

V roce 1998 byla díky své
jedinečnosti vyhlášena
za kulturní památku České
republiky.

Stanice Moldava
a výpravčí Branald

Na fasádě nádražní budovy
v Moldavě se vyjímá pamětní deska s nápisem: Český spisovatel
Adolf BRANALD sloužil na tomto nádraží v pohnutém roce 1938.
Tehdy zde plnil funkci výpravčího. V letech 1936–52 totiž pracoval
u železnice jako telegrafista a výpravčí, za války působil i na pražském Masarykově nádraží. Z jeho
zážitků z té doby pramení i dvě
knihy o železnici – Severní nádra-

V Dubí jsme se setkali se starostou města Petrem Pípalem. Patří k lidem, kteří se zasazují o zvelebení této tratě, spolu s německou stranou se snaží o opětovné zprovoznění úseku z Moldavy
do Holzhau. Sdělil nám, že na základě společného prohlášení Ministerstev dopravy České republiky a Svobodného státu Sasko
a starostů měst a obcí podél tratě Most – Moldava k rozvoji přes
hraničních dopravních spojení
a dalších oboustranných jednání vznikla v 2008 Koncepce obnovy přeshraniční železniční tratě
z Holzhau na Moldavu.
Počítá se zde s pravidelnou taktovou osobní dopravou a návratem nákladních vozů. Trať posílí využití rekreačního a turistického potencionálu na obou
stranách Krušných hor. Bude
však sloužit i jako náhradní dráha pro polabskou trasu železnice
Drážďany – Praha v případě povodní, jako její dočasná objížďka
v případě nehod a stavebních prací nebo dopravního přetížení nákladní přepravou. Bude mít přínos v rámci propojení ekonomiky
regionů Saska a severních Čech
jak v oblasti ekonomických aktivit, tak i turistického ruchu.
Na Ministerstvu dopravy ČR
probíhají přípravy podkladů
k podpisu oboustranného memoranda o obnově tratě. Bude
následovat fáze zpracování projektů obnovy a rekonstrukce tratě a její realizace. Ta by mohla
být v provozu v roce 2011.
JIŘÍ JUNEK

Vlakem za zajímavostmi severní Itálie
Itálie – to není jen
krásné pobřeží, ale
i zajímavé vnitrozemí.
Severní Itálie, o které
bylo hodně napsáno
i v Železničáři,
láká návštěvníky
po celý rok.

D

ostat se sem vlakem
Brennerskou dráhou
z Innsbrucku dnes není
žádný problém. Taktová doprava
osobních vlaků nejen v Rakousku,
ale v posledních letech také v Itálii, je i při přestupu v Brenneru
dobrým spojením. Osobní vlaky
z Brenneru do centra oblasti Jižní Tyrolsko – Bolzana – překonají na 90 kilometrech za 80 minut
výškový rozdíl 1105 metrů. Cestou

se vyplatí vystoupit a prohlédnout
si města a pamětihodnosti, kterými trať vede. Už po dvaceti minutách je to malebné městečko Vipiteno (německy Sterzing), proslulé knedlíkovou slavností. Každoročně se počátkem září na dlouhých stolech v centru města podávají různé knedlíky ve slané
i sladké podobě. Také letos to bylo
na 30 druhů od špekových, špenátových a houbových až po makové
či meruňkové.
Další zastávkou může být například železniční uzel Fortezza
(Franzensfeste) a především nedaleká stejnojmenná pevnost,
vybudovaná v první polovině
19. století, která mohla pojmout
až 1200 vojáků, ale nikdy svému účelu nesloužila. Opevnění
je přístupné od května do října.
Po deseti minutách cesty následuje univerzitní město Bressa-

Knedlíková slavnost v městečku
FOTO AUTOR
Vipiteno.

none – nám dobře známý Brixen
–, kde v letech 1851–1855 pobýval
Karel Havlíček Borovský. Dům
(„Casa Havlíček“), ve kterém prožil léta vyhnanství a kam vás z turistických informací ochotně nasměrují, leží zhruba 1 km od nádraží pod tratí směrem na Bolzano. Je však v soukromém vlastnictví, takže pamětní desku lze zahlédnout jen z dálky za plotem…
Půlhodinka jízdy osobním vlakem, včetně průjezdu nejdelším
tunelem na trati (13,287 km dlouhý Schlern-Tunnel), pak dělí Brixen od Bolzana, hlavního města
provincie Jižní Tyrolsko (Alto Adige), původně římské osady Bauzanum. Okolní Dolomity a světoznámá lyžařská střediska lákají návštěvníky severní Itálie především v zimě. A ještě jedna zajímavost: v nedaleké Fieře di Primiero v oblasti Trentino se na-

rodil před 160 lety Luigi Negrelli, neboli nám dobře známý Alois
Negrelli, mimo jiné stavitel Negrelliho viaduktu v Praze a projektant Suezského průplavu.
I v této roční době lze tedy poznávat krásy severní Itálie. A ten,
kdo nechce jet lyžovat do Dolomit,
má možnost prožít typickou atmosféru italských trhů, a to vždy
dopoledne ve vybrané dny, např.
o sobotách v Bolzanu, nebo 5. či
20. den v měsíci (vyjma nedělí)
v Brenneru. S jedním problémem
se však cestující vlakem s jízdenkami FIP, především s průkazkou
na 50% slevu, mohou v severní Itálii setkat – italské železnice FS při
jízdách uvnitř oblasti Jižní Tyrolsko (nikoliv při tranzitu) od března loňského roku slevy FIP neuznávají. A tak nezbývá než doufat, že se i tato situace brzy vyřeší.
JIŘÍ SPÁČIL

