Navštivte veletrh
Holiday World
10.–13. února
v Praze.
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Dramatické chvíle
během služby

Těšínské tramvaje
by slavily stovku

Vozba přes Žilinu
do Bohumína

Výpravčí Rudolf Klíma
rychlou reakcí přispěl
k odvrácení nehody. STRANA 2

Elektrická malodráha sloužila
pouhých deset let. Doplatila
na politiku.
STRANA 7

Strojvedoucí DKV Praha
mají po 17 letech opět
netradiční turnus. STRANA 4

krátce

sloupek
Vozidlový park
pro 21. století

Kartičkové jízdní
řády do kapsy

Jednou z hlavních
priorit Českých drah
se staly změny ve
vozidlovém parku.

V

loňském roce jsme
odstartovali rozsáhlý proces obnovy vozů a lokomotiv. Ne že bychom
předtím nenakupovali a nemodernizovali. Ale vzhledem k tomu, že rozsah
těchto investic jsme na-

P

ro zlepšení informovanosti cestujících na nádražích i ve vlacích jsme
od ledna letošního roku začali vydávat skládací „kartičkové“ jízdní řády dálkové
dopravy ve formátu A7.
Řády zahrnují 24 linek dálkových vlaků Českých drah
po celé české železniční
síti a jsou k dispozici zdarma ve vybraných stanicích
ve speciálních stojanech
nebo na vyžádání na pokladních přepážkách.

Tragická nehoda
ve Vodňanech

V

e středu 2. února
v půl deváté ráno došlo k tragické nehodě
ve Vodňanech. V důsledku
čelní srážky osobního vlaku
s manipulačním vlakem ČD
Cargo zemřela jedna cestující. Dalších deset osob
bylo zraněno, z toho tři těžce. Škoda na Regionově činí
asi 5 milionů, na nákladním vlaku 250 tisíc korun.
Provoz na trati se podařilo
obnovit kolem 17. hodiny téhož dne. České dráhy vyjádřily soustrast pozůstalým
a přátelům zemřelé.

Co vám vyhovuje
na Regionově?

K

rajské centrum osobní
dopravy České Budějovice
provedlo 3. února průzkum
spokojenosti cestujících
s nově nasazenou jednotkou
Regionova na trati 202 Tábor
– Bechyně. Akce se zúčastnilo 34 respondentů ve čtyřech
spojích. Ze závěrů průzkumu vyplývá, že s Regionovou jsou nejvíce spokojeni
senioři a maminky s kočárky, a to kvůli pohodlnému
nástupu. Mezi přednostmi
byly často zmiňovány vakuové toalety.

Ještě k rezervacím
do Burgasu

V

minulém čísle Železničáře jsme na tomto místě otiskli krátkou zprávu
o prodeji rezervačních dokladů na vlak R 1471/1470
Nesebar v relaci Praha –
Burgas pro držitele jízdních
výhod. Vzhledem k tomu,
že jedna kategorie rezervačních příplatků ve zprávě chyběla a u druhé jsme
uvedli chybný údaj, informaci opakujeme. Za lehátko v oddíle se šesti místy
zaplatí cestující 18,8 eura,
za lehátko v oddíle se čtyřmi místy 28 eur, za lůžko v oddíle se třemi místy
25,2 eura, za lůžko v oddíle se dvěma místy 37,8 eura,
za lůžko v oddíle s jedním
místem 88,2 eura. Povinná místenka FIP činí 5 eur.

(hop, tis)

Petr
Žaluda
Generální ředitel
Českých drah

ÚSPĚŠNÝ DOPRAVCE. Podle statistik naši cestující loni uskutečnili zhruba stejný počet jízd jako v roce 2009. 
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Držíme si přízeň cestujících
Přepravní výkon
Českých drah loni
vzrostl o 91 milionů
osobokilometrů a roční
tržby se navýšily
o 203 milionů korun.
Průměrný cestující
uskutečnil cestu v délce
více než 40 km.

přepravní vzdálenosti oproti roku
2009 o 1,5 procenta svědčí o změně
struktury cestujících ve prospěch
cest na střední a delší vzdálenosti. Tento nárůst je nejmarkantnější například ve spojích z Prahy
do Pardubic, Ústí nad Labem nebo
Teplic, kterých využívá výrazně
vyšší počet zákazníků.
Masivní přechod cestující veřejnosti k integrovaným dopravním

systémům, který podpořilo mimo
jiné i zásadní rozšíření integrovaných systémů v Jihomoravském,
Liberecké a Královéhradeckém
kraji, způsobil nemožnost přesně sledovat počet takto uskutečněných cest. Proto se meziročně
snížil počet cest uskutečněných
ve vnitrostátní přepravě o 0,59
milionu. Naopak nárůst zaznamenala mezinárodní doprava,

Výsledky za rok 2010

V

loňském roce využilo
služeb Českých drah přibližně stejné množství
cestujících jako v roce 2009. Potěšitelné je, že navzdory nezdraženému jízdnímu rostly tržby,
což dokazuje úspěšnost naší obchodní politiky.

O něco delší jízdy

Cestující uskutečnili v loňském
roce bezmála 163 milionů cest
vlaky Českých drah. Současně
vzrostl přepravní výkon o 91 milionů osobokilometrů, což činí
nárůst o 1,4 procenta. Průměrná přepravní vzdálenost se zvýšila z 39,7 na 40,3 kilometru. Růst

Přepravní
výkon

Přepravní
vzdálenost

+1,4 % +1,5 %

Tržby

+3%

kde bylo uskutečněno o 0,38 milionu cest více, přestože do střední
Evropy proudí méně zámořských
turistů oproti minulým letům.

Růst tržeb potěšil

Zaměření marketingu na prodej
konkrétních produktů a zvýšení přepravního výkonu přinesly svůj efekt v podobě zvýšení
tržeb za loňský rok. Přestože se
v jízdném za rok 2010 nepromítla
změna v podobě zvýšení DPH a základní jízdné se nijak nezvyšovalo, zvýšily se tržby ve vnitrostátní
přepravě o 203 milionů korun.
Také tržby v mezinárodní přepravě vzrostly, a to vyjádřeno
v eurech o 2 procenta. Kvůli silné tuzemské měně je však výsledná částka v korunách meziročně
o 33,5 milionu korun nižší. České dráhy tak vykázaly celkový
meziroční nárůst tržeb z vnitrostátní i mezinárodní přepravy
o 169,5 milionu korun: z 5,725 miliardy v roce 2009 na 5,895 miliardy v loňském roce. Procentuální
nárůst činí 3 procenta.


Václav Rubeš

Využito tiskových zpráv
Českých drah.

Fotografie schované v podzemí
Do konce února
vystavují v Praze
fotografující
železničáři. Umělecká
akce nese název
Setkání v čase
a prostoru.

U

mění neleží jenom na povrchu, ale i v podzemí.
V tomto případě v příjemně vytopeném i osvětleném
sklepení v Truhlářské ulici 24
v centru Prahy. Právě zde můžete v galerii Nora navštívit výstavu
vybraných fotografií železničářů, kteří se sdružují v rámci federace FISAIC.

Uvidět okolí jinýma očima
Vernisáž proběhla 1. února. Slavnostní večer zahájilo hudební vystoupení dvou flétnistek, žaček
Základní umělecké školy Biskupská, a kytarové skladby Vzpomínky na Alhambru v podání Ivety

Semorádové. Samotnou výstavu
uvedla Jarmila Šmerhová, výkonná tajemnice Zemského svazu FISAIC Českých drah,

a vedoucí skupiny foto Jan Týc,
výpravčí a současně fotograf krajiny a mraků.
Pak přišlo na řadu zhodnocení vystavovaných prací. Toho se
ujal Robert Sedmík, absolvent
Pražské fotografické školy a fotograf spolupracující s řadou časopisů a deníků. Jak se přiznal
i na stránkách katalogu,
hodnocení mu umožnilo
se v každodenním kolotoči profesionálního fotografování na chvíli zastavit
a zamyslet na tím, že mu
možná uniká to, s čím
kdysi při fotografování začínal, totiž podstata a nadšení. „Na chvíli
se zastavit, rozhlédnout
se, pokusit se přemýšlet
nad rámec formátu časopisu, hledat hlubší
informaci, kterou by
nemusela dotvářet
popiska, uniknout
konzumu a jen tak
si pro radost fotit,“ uvedl a ještě

k tomu dodal: „Poznal jsem skupinu fotografů, kteří mi svými
pracemi hodně dali a já jim za to
a za pohled na svět, který většině
z nás uniká, děkuji.“

Od sportu přes krajinu

Na výstavě najdete kromě takříkajíc železniční klasiky a momentek z cest, viděných ovšem
výtvarnými očima, snové krajiny
Michala Procházky, Jiřiny Maráškové i Jana Týce, kombinaci fotek
a perokresby Heleny Mašindové,
míčové hry Tomáše Kazila, nejen
močící pány Víta Stanovského,
paralely jeho ženy Radmily, zajímavé postřehy z Banátu Jarmily Šmerhové a další. Ale nejlépe
bude, když sestoupíte po točitém
schodišti za fotkami do podzemí
sami a přesvědčíte se na vlastní
oči. Výstavu Setkání v čase a prostoru, jejíž uspořádání podpořily
kromě Českých drah a ČD - Telematiky i další firmy, provází profesionálně zpracovaný katalog.
Přejeme vám příjemný dotyk
umění.
Martin Navrátil

výšili několikanásobně,
lze už hovořit o kvalitativní změně. Navíc se nejedná
o jednorázovou záležitost.
V tomto tempu, kdy na obnovu vozidlového parku vynakládáme 6 až 7 miliard
korun ročně, budeme pokračovat letos i v následujících letech. Je to nutné,
abychom udrželi krok s rostoucí domácí a především
zahraniční konkurencí.
Napravujeme tak zděděné
nedostatky z minulosti především v dálkové dopravě,
kde cestující očekávají vyšší
kvalitu, než kterou jim zatím můžeme nabídnout.
V předchozích měsících
jsme například uzavřeli
smlouvu na modernizaci
58 osobních vozů 1. a 2. třídy pro vlaky EuroCity a InterCity nebo na revitalizaci
110 rychlíkových vozů. U regionální dopravy jsou výsledky našeho snažení
zatím vidět lépe. Především ve středních Čechách
a na Ostravsku máme v provozu moderní CityElefanty, do všech krajů budou
postupně zajíždět Regionovy. Uzavřeli jsme také
kontrakt se společností
Stadler na motorové vozy
Regio-Shuttle RS1. Ale nezapomínáme ani na nové
lokomotivy. Právě teď nově
zprovozňujeme řadu 380.
Zákazníkům tedy můžeme
slíbit kvalitnější a pohodlnější vozy i jízdu.

anketa
Jak se vám líbí
označení vlakuška?
ALENA KUSKOVÁ

Stevardka ČD
Vlakuška se mi
líbí, někteří cestující nás tak už
i oslovují. Nebráním se ale ani klasickému označení stevardka.

DANICA KOcICHOVÁ

Vlakvedoucí,
Ústí nad Labem
Spíše nelíbí. Pokud to má asociovat letušku
ve vlaku, asi to není správná cesta. Pojem stevardka je
důstojnější.

JITKA SMOLOVÁ

Zpěvačka, Děčín
Nevím, slyším
ten pojem poprvé. Zní mi to
skoro hravě, ale
jestli by to měl být oficiální
termín, to si netroufnu odhadnout.
(rub, mm)
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Aktuality

nabízíme
Nákup v Lidlu
se soutěží
Při nákupu v obchodě
mohou zákazníci
koupit výhodně Inkartu a navíc vyhrát
Kilometrickou banku.

V

prodejnách Lidl je možné zakoupit od 3. února do 6. března 2011 voucher
na nákup In-karty s roční
slevou IN 25 za zvýhodněnou cenu 419 korun. Standardní cena In-karty se
zmíněnou aplikací je 550
korun. Kromě toho se cestující mohou zapojit do soutěže a vyhrát Kilometrickou
banku ČD v hodnotě 2 000
korun. Spolu s In-kartou zákazníci dostanou i soutěžní

kupon s otázkou: Kolik Kilometrických bank se prodá
u všech pokladen Českých
drah v měsíci únoru a březnu 2011?
Kilometrickou banku získá deset soutěžících, jejichž
odpověď na tuto otázku ze
všech zařazených soutěžních odpovědí bude mezi
deseti nejpřesnějšími.
V případě více shodných
odpovědí rozhodne o výherci dřívější datum a čas
na účtence nákupu voucheru. A ještě malá nápověda
k soutěžní otázce. Za únor
a březen 2010 se prodalo na všech pokladnách ČD
celkem 5 529 Kilometrických
bank ČD. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Soutěžící nemusí pro vydání výhry
předložit originál účtenky
(doklad o zaplacení nákupu). Originál účtenky může
být ale požadován v případě
nejednoznačného určení výherce či v případě jiných pochybností o splnění všech
podmínek účasti v soutěži.
Úplná pravidla najdete na
webových stránkách www.
cd.cz nebo www.lidl.cz.

(tis)

analýza
Příčiny zpoždění
v prosinci 2010

■ Vyšší moc: 49,2 %
■ Důvody
na infrastruktuře: 13,8 %
■ Závady na vozidlech: 7,7 %
■ Přepravní důvody: 27 %
■ Ostatní důvody: 2,3 %

H

lavními důvody zpoždění vlaků v České republice v posledním měsíci
minulého roku byla „vyšší moc“. Jedná se především
o povětrnostní vlivy (např.
pády stromů na koleje).
Do této kategorie ale statistika počítá také zásahy policie a záchranné služby.
Co se týče důvodů na straně infrastruktury, nejvíce
se projevily traťové závady (10,6 procenta veškerého zpoždění), méně závady
sdělovacích zabezpečovacích zařízení (2,5 procenta) a trakční závady (0,7
procenta).
Na straně Českých drah
leží závady na vozidlech,
kde problémy související s hnacími vozidly vyvolaly 6,4 procenta zpoždění.
Zbytek podílu v této kategorii (1,3 procenta) připadal na vozy. U přepravních
důvodů dominoval jako důvod čekání na přípoj (17 procent). V ostatních důvodech
najdeme mimo jiné zpoždění zaviněné na zahraničních tratích (1,3 procenta).
Celková doba zpoždění činila v prosinci 1 163 958 minut.

6/2011

Měníme tvář našich vozidel
V regionální i dálkové
dopravě přistoupily
České dráhy
k radikální obnově
vozidlového parku.
Loni byly uzavřeny
smlouvy za téměř
10 miliard korun. První
výrazné změny se již
projevily v provozu.

Č

eské dráhy loni odstartovaly rozsáhlý proces obnovy
vozidlového parku. Společnost uzavřela kontrakty na modernizaci současných vozidel
i dodávky zcela nových souprav
s celkem osmi dodavateli v hodnotě 9,9 miliardy korun. K financování projektu České dráhy
využívají různé formy, například
leasing, bankovní úvěry, dluhopisy a k nákupu regionálních
souprav také prostředky Evropské unie v rámci Regionálních
operačních programů.

JANOZA CZ, s.r.o.

128 722 000 Kč / 1 %

CZ LOKO, a.s.
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.

924 076 539 Kč / 9 %

1 775 909 000 Kč / 18 %

ŽOS Trnava, a.s.
ING Lease (C.R.), s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
SG Equipment Finance
Czech Republic, s.r.o.

Pars nova a.s.

1 579 760 000 Kč / 16 %

2 183 484 033 Kč / 23 %

ŠKODA VAGONKA a.s.

1 748 000 000 Kč / 18 %

ŽOS Vrútky a.s.

728 406 756 Kč / 7 %

NASMLOUVÁNO. V loňském roce České dráhy uzavřely smlouvy na obnovu vozidlového parku v celkové hodnotě téměř 10 miliard korun. Uspělo celkem 8 dodavavatelů, z toho pouze 2 ze skupiny Škoda Transportation. Největší podíl získala společnost ŽOS Trnava.

750.7. Na začátku ledna byla uvedena do provozu první z 19 zmodernizovaných lokomotiv zvaných Brejlovec. 
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Dálkové spoje

Investice se týkají rovněž v minulosti opomíjeného segmentu dálkové dopravy. V loňském
roce České dráhy uzavřely kontrakt na modernizaci 58 osobních vozů 1. a 2. třídy pro vlaky
EuroCity a InterCity s ŽOS Trnava a na modernizaci 21 restauračních vozů s ŽOS Vrútky. Byla
také zahájena revitalizace 110
vozů pro běžné rychlíky u pražské společnosti JANOZA CZ. První takto revitalizované vozy jsou
již zařazovány do rychlíků. V letošním roce budou ČD pokračovat
v dalších projektech modernizace
expresních spojů a po mnoha letech přibudou také nové moderní soupravy pro dálkové spoje.
V současné době probíhají ekonomické a právní analýzy.

837 540 000 Kč / 8 %

Stadler Pankow GmbH

Regionální spoje

V úvodní fázi se České dráhy zaměřily na obnovu regionálních
spojů, které využívají pro své
každodenní cesty do zaměstnání nebo školy desítky tisíc cestujících po celé republice. Známý
je nákup motorových vozů Regio-Shuttle RS1 společnosti Stadler pro Vysočinu a Liberecký kraj.
Vybraný typ vozu byl představen
cestujícím při prezentačních jízdách. Už v polovině letošního
roku začneme přebírat vozy vyrobené přímo pro České dráhy.
Z dalších známých vozidel objednaných v loňském roce jsou
to například motorové jednotky Regionova, jejichž dosavadní
dodávky během krátké doby významně zlepšily kvalitu cestování na stovkách regionálních
spojů po celé České republice.
Díky nízkopodlažnímu nástupu
navíc usnadňují cestování seniorům, maminkám s kočárky nebo
vozíčkářům a rychle odstraňují
bariéry v jejich cestování na kratší vzdálenosti.

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

jí i letos pokračovat v rozsáhlých
investicích. Podle střízlivých odhadů ČD letos reálně proinvestují aspoň 7 miliard korun.
V letošním roce budou uzavřeny kontrakty na dodávky motorových a elektrických jednotek
spolufinancovaných Evropskou
unií a na modernizaci a dodávky vozů a vlakových souprav pro
dálkovou dopravu. „Na začátku
loňského roku jsme slíbili zahájit
nejrozsáhlejší obnovu vozidlového parku v historii Českých drah
a prvotní čísla za loňský rok potvrzují, že naše slovo plníme,“ zdůraznil generální ředitel Českých
drah Petr Žaluda. Modernizace
je přitom zaměřena do všech segmentů činnosti společnosti, tedy
do regionální i dálkové dopravy.
Petr Žaluda považuje za význam-

od poloviny roku
budeme přebírat
motorové vozy
od firmy stadler.

CITYELEFANT. Jednotky řady 471 si již vydobyly dobré jméno
u cestujících. V provozu jich bude celkem 83. 

Druhy a rozsah
financování

Financování modernizovaných
a nových vozidel je rozloženo
do několika let postupně, jak budou soupravy vyráběné a dodávané. K financování projektů jsou
užívané různé zdroje: bankovní
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úvěry, dluhopisy, leasing a také
zdroje Evropské unie prostřednictvím Regionálních operačních
programů. Evropská podpora nákupu regionálních vlaků může
dosáhnout až 40 procent hodnoty
těchto kontraktů. Co se týče rozsahu obnovy, České dráhy plánu-

nou změnu oproti minulosti také
diferenciaci dodavatelů. „V loňském roce uspělo celkem 8 dodavatelů, z toho jen dva jsou součástí
holdingu Škoda Transportation,“
uvedl generální ředitel ČD.

Naši obchodní partneři

Největší kontrakt za téměř 2,2
milardy korun a s podílem 23 procent je uzavřen na modernizaci
a leasing 58 vozů pro spoje EuroCity a InterCity se slovenskou
společností ŽOS Trnava. Druhý

nejúspěšnější partner Českých
drah je společnost Stadler se zakázkami v hodnotě přibližně
1,8 miliardy korun a podílem 18
procent. Teprve na třetím a čtvrtém místě jsou podniky z holdingu Škoda Transportation: Škoda
Vagonka a Pars nova. V případě
společnosti Škoda Vagonka se
jedná o nákup osmi nových souprav CityElefant za více než 1,7
miliardy korun. Soupravy budou jezdit ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Pars nova
zmodernizuje motorové a přípojné vozy řady 810 a 010 na 62 dvoudílných motorových jednotek
Regionova. Hodnota kontraktu
představuje zhruba 1,6 miliardy korun.
Kromě toho si České dráhy objednaly u společnosti CZ LOKO
modernizaci 19 motorových lokomotiv řady 750.7 Brejlovec. Na začátku ledna už vyjel první z nich
na koleje. Vzhledem k tomu, že
k financování zakázky byl použit leasing, činí veškeré náklady 924 milionů korun (nikoli 678 milionů, jak bylo uvedeno
na začátku ledna). Zbývající kontrakty se rovněž týkají modernizace. U společnosti JANOZA CZ
si ČD objednaly revitalizaci 110
vozů pro rychlíkové soupravy
za přibližně 129 milionů korun.
Krnovské opravny a strojírny modernizují 64 čtyřnápravových
motorových vozů 2. třídy pro
motorové soupravy za 838 milionů korun. Zmíněné práce na restauračních vozech v ŽOS Vrútky
mají stát 728 milionů korun.
Zpracováno z tiskových podkladů
Českých drah.

Neštěstí, ke kterému nikdy nedošlo
Jsou služby, na které už
nezapomenete. Ačkoli
nikdo nezemře a nikdo
se nezraní, prožitá
hrůza ve vás zůstane.

noviště 2 na podlešínském zhlaví
(zatímco stanoviště 1 je na odlehlém olovnickém zhlaví).

Gesto zůstalo bez odezvy

N

ečekaná dramata při výkonu služby se mohou stát
jakýkoli den. Nejsou to jen
útoky cestujících nebo technické
závady. Někdy leží chyba bohužel
na straně zaměstnanců drah. Při
pátrání po takových událostech
jsme použili podklady z udělování vyznamenání na posledním
Dni železnice. Vybrali jsme si
neštěstí, ke kterému vlastně nikdy nedošlo. A vyrazili osobně
na místo, abychom si vyslechli příběh od přímého účastníka.

Obyčejný večer ve službě

Přihodilo se to 15. září loňského roku. V 17.15 hodin nastoupil
Rudolf Klíma na noční směnu
výpravčího ve stanici Zvoleněves. Ve stejnou dobu vykonávala
službu Zdeňka Králová jako do-

Rudolf Klíma je výpravčím 25 let.

Odpovědná služba. Foto autor (2x)

zorkyně výhybek na stanovišti
1. Před 18. hodinou výpravčímu
nabízeli z Podlešína lokomotivní
vlak a v opačném směru z Olovnice pravidelný motorový vlak
9704. „Jelikož je to tady ve Zvoleněvsi běžné křižování, neviděl
jsem v tom problém. Lokomotivní vlak jsem stavěl klasicky
na druhou kolej s tím, že tu vy-

křižuje s osobním vlakem, pro
který se stavělo na kolej první,“
říká Klíma.
Na tomto místě je dobré vysvětlit, že Zvoleněves leží na jednokolejné trati 110 Kralupy nad
Vltavou – Louny – Most, je poměrně dlouhá a nemá odjezdová
návěstidla. Dopravní kancelář se
nachází asymetricky skoro u sta-

Výpravčí Klíma, tak jako obvykle,
očekával ve dveřích dojezd prvního vlaku – tvořila jej dvě dvojčata
lokomotiv 751 dopravce ČD Cargo.
Potom klasickým gestem, zkřížením paží, naznačil strojvedoucímu, že bude křižovat. „Stál jsem
nějakou chvíli mezi těmi dveřmi a pořád se mi zdálo, se že
vlak nezastavuje, i když předpisově mohl klidně dojet a zastavit až na vzdáleném zhlaví, což
je u dlouhých vlaků běžné. Ale
lokomotivní vlaky to nedělají,
zastavují hned před dopravou,“
vzpomíná Rudolf Klíma.
V dalším běhu událostí už šlo
o sekundy a lidské životy. Výpravčí ihned volal kolegyni Zdeňce Králové na stanoviště 1. „Když
by ten strojvedoucí náhodou nebrzdil, zastav ho!“ Dozorkyně výhybek vyběhla z boudy, ale již to
nestíhala, protože lokomotivy už
mezitím říznuly výhybku. Na-

štěstí už začal strojvedoucí sám
od sebe brzdit a na výhybkách zůstal stát. Raději nedomyslet, co by
se jinak mohlo stát. Výpravčí pak
ohlásil událost Drážní inspekci,
provoz na trati byl přerušen.

Za pár desítek minut
obnovili provoz

Osobní vlak, který zůstal stát
u vjezdového návěstidla, se musel vrátit do Olovnice. Cestující,
kterým se tehdy neřekl skutečný důvod návratu vlaku, dál pokračovali autobusem, který se
z Kralup podařilo rychle zajistit. Po několika desítkách minut
se situace vrátila do normálu.
„Když to všechno odjelo, začaly se mi hlavou honit myšlenky,
co by se stalo, kdyby ty mašiny
nezastavily. Nic takového jsem
za čtvrtstoletí na železnici nezažil. Od té doby se daleko víc soustřeďuji na práci, už ji neberu tak
automaticky. Uvědomuji si daleko víc tu velkou odpovědnost,
která na nás železničářích leží,“
uzavírá výpravčí Klíma.
Martin Navrátil
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Podporujeme diskuzi na webu
Už deset let existují webové stránky
ŽelPage, které si v prostředí české i slovenské
železnice vydobyly značnou popularitu
a respekt. Přitom za nimi stojí nikoli velké
dopravní firmy, ale řadoví dobrovolníci.

N

a začátku byl tištěný školní časopis, který ovšem
vyšel jenom dvakrát. Přesně 18. února 2000 se potom objevily webové stránky ZelPage.cz,
které dnes navštíví asi patnáct tisíc lidí. V českém a slovenském
internetu patří k tomu nejlepšímu s tematikou železnice. Otevřený spolek přátel se postupně
transformoval do občanského
sdružení. Obsah, grafika i správa stránek nabyly profesionální
podoby, nadšení dobrovolníků
ale zůstalo. Vedoucím redaktorem tohoto populárního webu je
Josef Petrák, který občas přispívá i do Železničáře, naposledy
reportáží o mezinárodním veletrhu InnoTrans.
Jak je to s náklady na chod
webu? Ptám se proto, že u vás
nevidím žádnou reklamu...
Reklamu zatím nepotřebujeme.
Sice jsem už mnohokrát slyšel, že
jsme upláceni buď Českými drahami, Škodovkou nebo dokonce RegioJetem Radima Jančury,
nic z toho ale není pravda. Máme
transparentní účet, naše náklady nejsou tak vysoké, abychom

je nepokryli z dobrovolných členských příspěvků.
Kolik lidí stránky spravuje
a z jakých oborů pocházejí?
Jsou to řádově desítky spolupracovníků v různých týmech.
Všichni pomáhají na větší či
menší část úvazku, protože buď
studují, pracují, nebo oboje. Přímo v redakci je jeden student politologie, žák základní školy, dva
středoškoláci, profesionální novinář nebo dozorčí pražského metra. V dalších týmech je to ještě
zajímavější – pracovníci justice,
učitelé, konstruktéři. Žen máme
jen několik, například moje přítelkyně pomáhá s korekturami
a Beáta Želtvayová u nás publikuje už čtyři roky.
Vaší silnou stránkou je aktuální zpravodajství. Jak to prakticky zajišťujete?
Na různé tiskové konference chodím já i kolegové podle toho, kdo
má čas. Někdy je problém, když
jsou dvě akce ve stejnou hodinu
na opačných koncích republiky. Nedávno jsme tak naráz byli
v Bratislavě i v Praze – na křest

JOSEF PETRÁK
Šefredaktor webových
stránek ŽelPage

S

tuduje na soukromé Vysoké škole manažerské
informatiky a ekonomiky.
Pracuje ve firmě JetMinds
jako konzultant pro oblast
pricingu. Současně provádí
výzkumnou činnost na Vysoké škole ekonomické v oblasti znalostního inženýrství.
K železnici se dostal před
sedmi lety, kdy začal více
cestovat.
Do týmu webových stránek
ŽelPage, které v únoru slaví už deset let existence, se
dostal přes vkládání snímků
do fotogalerií. Dnes je šéfredaktorem a řídí práci několika desítek dobrovolníků,
kteří obětují volný čas i peníze, aby stránky ŽelPage mohly pokračovat i nadále bez
reklamy.

k modernizovaným lokomotivám
750.7 jel třináctiletý spolupracovník, který chodí ještě na základní školu. Musel jsem mu dokonce
napsat omluvenku ze školy! Pro
zpravodajské články většinou využíváme tiskové zprávy a veřejné zpravodajství ČTK, celostátní
deníky i další magazíny. Přístup
k interním drážním dokumentům nemáme. Momentálně hledáme jednoho až dva schopné
lidi, kteří by pokryli zpravodajství na Slovensku na něco vyšší
úrovni, než to dosud děláme.

Populární sekcí je u vás řazení vlaků...
Tvoří ho skupina 20–30 lidí. Pomocí podkladů a pozorování zadávají řazení přes editor. Důležitá
je i úprava – současná pravidla vydají na několik stránek. Nejdřív se
zpracují dálkové spoje, pak osobní
vlaky. Zkušenější také kontrolují
sady, abychom udrželi požadovanou kvalitu a shodovaly se s podklady. Někteří zpracují třeba jen
pár vlaků za rok, udělají si třeba
jednu trať, kde jsou doma, ale jiní
stovky spojů. Trochu to komplikují věčné změny. Třeba populární
rychlíky Praha – Beroun – České
Budějovice v jízdním řádu 2010
měly asi šest variant.
Jakým způsobem přijímáte fotografie od široké veřejnosti?
Můžete snímky nahrát přes formulář a lidé z ŽelPage se k nim

pak vyjádří. Přidělí mu tři kladné nebo záporné body. Asi 70–80
procent fotek neprojde, zvlášť
když přijde začátečník. Je nutno dodržet základní fotografická a technická pravidla, která
jsou platná v celém oboru. Pokud někdo neví, může se zeptat. Kdo křičí, ten nedostane
radu. Naslouchá-li, co mu správci píší, vybere nebo upraví fotky
lépe a uspěje. Pak už hlasují návštěvníci stránek, zda se líbí či
nelíbí. Přesné číslo lidí posílajících fotky nemám, ale budou
jich stovky.
Diskuze na vašem webu prakticky postrádá osobní útoky
a urážky. Jak jste to vyřešili?
Nemá cenu, aby kritika, pokud není věcná, na webu vůbec
byla. Chceme podporovat slušnou diskuzi. Pokud to jsou věci,
které diskuzi nijak nerozvíjejí,
nejsou přínosem, pak má administrátor – to může být redaktor nebo kterýkoli správce galerií
v redakci, programátor – právo příspěvek smazat. Ale nelze
to sledovat pořád. I když stěžujícímu si někdy odpovídáme, tak
s mazáním samozřejmě lidé nesouhlasí. A potom na web píší
deset komentářů, že máme cenzuru. Není tu cenzura, je to jen
splnění pravidel, která jsou velmi jednoduchá. Na deset slušných přijde jedna urážka.
Martin Navrátil

Historické vozy ČD – 2. díl

Bam
Řada vozu

Původní
počet

Bam

150

Současný
počet

Max. dovolená rychlost

6

120 km/h

Výroba

Výrobce

1949–1950

Tatra Studénka

V

ozy byly původně určeny pro lehké motorové rychlíky. Svou konstrukcí byly také vhodné k řazení do vlaků tažených lokomotivou. Vozy 2. třídy vyrobila vagonka
ve Studénce a vycházely ze starší konstrukce z Ringhofferových závodů z let 1939 až 1942. Měly celokovovou svařovanou skříň, vnitřní obložení z dřevovláknitých desek,
žárovkové osvětlení a parní vytápění, původně nízkotlaké parní vytápění z vlastního zdroje. Skříň byla uložena
na dvou dvounápravových podvozcích TATRA. DHV Lužná u Rakovníka disponuje 6 vozy, které v roce 2010 prošly opravou.

Počet dílů

2

Rozvor

2 800 mm

Míst k sezení

88

Délka přes
nárazníky

22 520 mm

Váha prázdného
vozu

32,5 t

Výška střechy
od temene kolejnice

3 695 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 950 mm
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Železničáři číslo 3 se lze
dočíst, že železnice produkuje o 64 procent méně
skleníkového plynu CO2. Mám
za to, že přepravní výkony nákladní železniční dopravy – a zejména elektrická trakce – jsou
na emise skutečně velmi úsporné. Dá se to dokázat i statisticky.
Skutečnost za rok 2008, což je
poslední rok, za který jsou k dispozici konsolidované údaje, ukazuje přehled v tabulce. Výpočty
jsou provedeny na základě dat
Studie Centra dopravního výzkumu o vývoji dopravy a životního
prostředí v ČR v roce 2009 (emise
motorových druhů dopravy, přepravní výkony obou trakcí na železnici). Z Ročenky dopravy 2009
byly převzaty přepravní výko-

ny silniční a vodní dopravy (bez
přepravních výkonů ve třetích zemích a kabotáže na území cizích
států, jež s územím ČR nesouvisí). Údaje o emisích poskytl Český hydrometeorologický ústav,
informace o výrobě elektřiny
společnost ČEZ a čísla o trakční spotřebě elektřiny a motorové
nafty v železniční dopravě pocházejí přímo z Českých drah.

Vodní doprava určitě
není nejšetrnější

Jak budeme při porovnávání postupovat? Nejprve vypočteme
emisní náročnost výroby elektřiny v uhelných elektrárnách
společnosti ČEZ na území České
republiky. Tu poté korigujeme
podílem neemisních elektráren
na výrobě elektřiny v ČR (data
z Energetického regulačního
úřadu) a získáváme emisní náročnost výroby elektřiny v ČR.
Nakonec dělíme přepravní výkony vyprodukovanými emisemi základních druhů škodlivin.
Emise PM u motorových druhů

Nostalgie pro
letošní rok
Jaká významná výročí
budou České dráhy
v letošním roce slavit
na centrální úrovni?

B

udeme slavit především
výročí prvního vlaku
do Přerova. Severní dráha
císaře Ferdinanda (Die Kaiser Ferdinands Nordbahn)
totiž roku 1841 spojila Vídeň
s Přerovem a v následujících
letech s Olomoucí a polským Krakovem. Přesně 170
let od této události si České
dráhy připomenou v areálu
stanice Přerov. Připomenutí tohoto významného okamžiku v dějinách regionu
i dopravy proběhne v sobotu

Pavel
Kožený
Oddělení
marketingové
produkce
15. listopadu. Ve spolupráci s Nadací Okřídlené kolo
již nyní připravujeme program, jehož součástí budou tradiční parní jízdy, ale
i bohaté doprovodné aktivity pro fanoušky železnice
i širokou veřejnost. Součástí
oslav a důkazem významu
napojení města na železniční síť bude zahájení rozsáhlého souboru dílčích výstav
v Muzeu Komenského v Přerově, a to právě v den oslav
příjezdu vlaku.
Další významné výročí
bude oslava Dne železnice
v Děčíně. Jde o jednu z nejočekávanějších akcí letošní sezony, která připomene
160. výročí spojení Prahy
a Drážďan. O dalších, menších i větších akcích se dozvíte z našich webových
stránek www.cd.cz v sekci
Volný čas.

doprava
Pilotní projekt
Radioblok
Vyjímáme z prohlášení
Správy železniční
dopravní cesty
k železničnímu
neštěstí ve Volarech.
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Elektrická železnice u přírody vítězí
Přinášíme odbornou
reakci na článek
o dopadu jednotlivých
druhů dopravy
na ekologii.

odpovídá

Náročnost přepravních výkonů nákladní dopravy
na emise v České republice v roce 2008
Druh
emise

Silniční

Motorová
železniční

Vodní

Elektrická
železniční

tkm/kg
CO2

9

20

16

68

CO

595

3 223

2 559

695 263

NOx

1 034

1 876

1 490

40 582
548 779

VOC

2 454

13 598

11 013

SO2

282 650

557 500

253 300

42 340

PM

14 499

24 239

19 485

1 122 811

PAU

17 647 242

66 127 787

50 600 000

8 356 544 483 812

Zdroj: CENIA

dopravy jsou jen emise z výfuků
vozidel bez oděrků z pneumatik,
brzdového obložení, zvířeného
prachu atd.
Tabulka ukazuje, že na emise polycyklických aromatických
uhlovodíků PAU, tuhé PM, oxidu
uhelnatého CO, těkavých organických látek VOC, oxidů dusíku NOx a hlavního skleníkového
plynu CO2 byly v roce 2008 nejú-

spornější přepravní výkony elektrické železnice. Na emise oxidu
siřičitého SO2 byly nejúspornější
přepravní výkony motorové železnice. S výjimkou emisí SO2 byly
emisně nejnáročnější přepravní
výkony nákladní silniční dopravy. Výpočty vyvrací i tvrzení rejdařů, že vodní doprava je emisně
nejšetrnější. Všimněte si prosím,
že čím vyšší číslo u konkrétní po-

ložky, tím je daný druh dopravy
ekologičtější.

Jasné řešení: podpořit
elektrickou trakci

Chceme-li snižovat znečištění
ovzduší z nákladní dopravy při
daných dopravních výkonech a daném vozidlovém parku, lze tak činit jen posilováním elektrické
železnice na úkor silniční, motorové železniční a vodní dopravy.
Neznamená to ale, že každá elektrifikace tratě je efektivní. Zjištěné
hodnoty také mohou být zatíženy nepřesností v datové základně. Nemusí také platit pro každou
přepravní relaci. Přesto je jejich
vypovídací hodnota dostačující.
Emisní šetrnost elektrické
trakce nákladní železniční dopravy je u čtyř ze sedmi sledovaných druhů škodlivin o dva řády
a u emisí PAU dokonce o čtyři
řády vyšší než u motorových druhů dopravy. O pozitivním přínosu elektrické železnice pro čistotu
ovzduší proto nelze dost dobře pochybovat.
Jan Zeman

a jednokolejné regionální trati Číčenice – Volary je organizována drážní
doprava podle standardního a bezpečného postupu. Technickou komplikací
na této a ještě několika dalších regionálních tratích
jsou tzv. výhybny, tedy místa určená pro křižování
vlaků. Tento způsob řízení dopravy je ale vzhledem
k dopravní vytíženosti dostačující a bezpečný. Shodou nešťastných náhod
a okolností ale došlo na trati Ćíčenice – Volary v posledních několika letech už
ke třetímu případu mimořádné události, s největší
pravděpodobností vinou selhání lidského faktoru.
Správa železniční dopravní cesty se rozhodla již
v roce 2007 na této trati instalovat (formou pilotního projektu) bezpečnostní
nástavbu, tzv. Radioblok.
Rychlému zavedení tohoto
systému do praxe ale v současné době brání zejména
legislativní překážky. Součástí systému Radioblok
je také zařízení umisťované do hnacího vozidla. Aby
systém skutečně fungoval,
musí Drážní úřad ČR vydat
rozhodnutí o povinné kompatibilitě drážního vozidla
s tratí vybavenou systémem
Radioblok. Pilotní projekt
Radioblok bude na trati Číčenice – Volary ukončen
oproti původnímu harmonogramu o tři měsíce dříve,
tedy v listopadu letošního
roku.
(sždc)
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Do Bohumína přes Žilinu

S

R

adnice ve Smržovce usiluje o zřízení slavnostního osvětlení železničního
viaduktu z let 1893–94, který je místní dominantou.
Samospráva už má zkušenost s osvětlením místního
kostela svatého Archanděla
Michaela. Problém je samozřejmě ve financích. Pokud
vedení smržovské radnice uspěje, večerní nasvícení by mohlo zazářit už letos
na jaře. Velká oprava viaduktu, díla zejména italských mostařů a tunelářů,
proběhla péčí správy mostů a tunelů Správy dopravní cesty Liberec v roce 2008.
Viadukt se tehdy nacházel
v poměrně dobrém technickém stavu.

Standardy kvality
pro linky PID

O

d 1. ledna platí finální
verze Standardů kvality pro autobusy PID, která navazuje na zkušební
provoz v roce 2010. Standardy kvality jsou závazné pro všechny autobusové
dopravce v rámci Pražské
integrované dopravy (městské i příměstské linky PID)
a obsahují povinnosti, které musí splnit jak autobusy,
tak jejich řidiči i zastávky
v majetku dopravců.
Pomocí standardů je nastaveno také sledování
a měření jednotlivých kvalitativních aspektů, jako
je například přesnost provozu, úroveň informování
cestujících, čistota vozidel
či dodržování garancí nízkopodlažních spojů či přestupů uvedených v jízdních
řádech. Standardy také definují maximální a průměrné stáří vozidlového parku,
minimální podíl nízkopodlažních vozidel či úroveň
vybavení autobusů a zastávek potřebnými informacemi pro cestující. Standardy
jsou chápány jako veřejné, takže na webové stránce www.ropid.cz/kvalita
najdou cestující také čtvrtletní vyhodnocení standardů včetně výsledků měření
kvality u jednotlivých dopravců. První takové vyhodnocení se dá čekat již
v průběhu dubna. Dlouhodobě se pak stanou jednotné standardy základem pro
výběrová řízení na jednotlivé linky.
(rub, mn)

Liběchov – Mělník
24. ledna

V

e začátkem roku byly
spuštěny nové webové
stránky ČD - Telematiky.
Design a technické řešení byly realizovány oddělením portálových řešení této
společnosti, která je dodavatelem například i internetových portálů Českých
drah. Nové webové stránky odpovídají současným
standardům a jsou referenčními pro služby zákazníkům, které mimo jiné ČD
- Telematika nabízí. Úprava vzhledu i obsahu stránek souvisí se zcela novou
marketingovou strategií,
kterou chce firma podpořit
obchodní a strategické cíle
pro rok 2011. Webové stránky mají být přehlednější, funkční s jednoduchou
navigací. Webové stránky
splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky
WCAG 1.0 a jsou tak použitelné pro všechny uživatele
bez ohledu na internetový
prohlížeč či výstupní zařízení (mobilní telefon, PDA).
Web je čitelný i pro zrakově
postižené uživatele.

Historický viadukt
bude večer osvětlen

ibžd
podvečerních hodinách mezi žst. Liběchov
a Mělník se na železničním
přejezdu v km 375,365 střetl osobní automobil Peugeot
107 s rychlíkem 893. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd
je zabezpečen světelným
zabezpečovacím zařízením bez závor. V čele vlaku
byla elektrická lokomotiva
163.097-9. Škoda byla předběžně vyčíslena na 190 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Hovězí – Vsetín
3. února

V

NA SLOVENSKO. Do Žiliny přijedou pražští strojvedoucí přes Valašské Meziříčí. Zpátky do Česka se dostanou přes Bohumín.

Po sedmnácti
letech vozí pražští
strojvedoucí expresní
spoje do Žiliny a dále
až do Bohumína.
Za jednu směnu
projedou nejen napříč
Českou republiku,
ale i kus Slovenska.

N

a romantickou trasu přes
Valašsko, Javorníky, Beskydy a také povážské
vodní nádrže mezi Púchovem
a Považskou Bystricí vzpomínalo do loňské změny jízdního řádu
mnoho zkušených strojvedoucích
z pražského depa kolejových vozidel. Právě tudy řada z nich vozila
rychlíky z Prahy nejen do Žiliny,
ale například až do středoslovenského Martina. Tyto výkony
přestali Pražané jezdit zanedlouho po rozpadu společného státu
v prosinci 1992. Ještě asi jeden rok
jezdili do Púchova, ale pak skončila i tato etapa pražských dálkových jízd.

Místo mechanických
návěstidel autoblok

Jedním ze strojvedoucích, kteří dnes turnusově jezdí „Žilinu“,
je zkušený dlouholetý zaměstnanec DKV Praha Miroslav Černý. Právě on je jedním z řady lidí,
kteří vozili v letech 1985 až 1992

JAKÉ SPOJE na této trase potkáte

O

d poslední změny jízdního
řádu zahájili pražští strojvedoucí opět vozbu do Žiliny,
tentokrát třemi mezinárodními
expresními a jedním nočním vlakem. Z Prahy po třetí hodině odpolední odjíždí každý den jeden
strojvedoucí s vlakem Expres
129 Hradčany do Žiliny, kam dorazí ve 20.23 h, a o hodinu později odváží noční rychlík 440
Excelsior směrem do Bohumína,
kam přijede ve 23.21 hodin.

rychlíky z Prahy do Žiliny a Martina buď přes Vsetín, nebo Ostravu. „Na trase do Žiliny jsem
nejdříve jezdil s pomocníky
strojvedoucího, takzvanými mechaniky, a pak nějakou dobu dokonce s druhým strojvedoucím.
Nicméně závěr vozby před rozpadem československé federace
jsem dojezdil jednomužně. Vlaky jsme vozili s přestávkou v Olomouci a noclehem v Žilině,“ říká
Černý.
Dodává, že oproti tehdejší vozbě se dnes mnohé vylepšilo. „Vyšší komfort představuje především
autoblok, který je na rozdíl od dřívějších časů dnes již nainstalován
na trase Vsetín – Púchov – Žilina
– Čadca. Za dob ČSD jsme jezdili podle mechanických návěstidel. Pokud byla například mlha
nebo neprostupná tma, museli
jsme mít oči doslova na stopkách.

Jeho kolega začíná ve stejný
den ráno dvacet minut po osmé
ráno v Bohumíně na vlaku Expres
141 Beskyd, který doveze přes
Třinec do Žiliny, kam dojede pár
minut po desáté hodině. Po nezbytném posunu se soupravami
po žilinském nádraží „zapřáhne“
Expres 128 Hradčany, který má
odjezd sedm minut po půl jedenácté a přes Vsetín a Olomouc
dojede před pátou odpolední
na pražské hlavní nádraží.

Dneska se nám přímo na stanoviště přenáší kódy, takže víme, jakou návěst máme očekávat. To je
úplně něco jiného.“

Problémy na
poddolovaném úseku

Trasa ze státní hranice do Púchova a Žiliny zůstává podle ostravského rodáka Miroslava
Černého stále stejná, a to včetně traťových rychlostí i proudových děličníků, tzv. stahovaček.
„Novinkou je dostavěná část koridorové trasy ze Žiliny do Krásna
do Kysucou, která bude pokračovat na slovensko-českou hranici a dále až do Českého Těšína.
Na tomto úseku se jezdí opravdu
velmi dobře. Velkým omezením
je ale dodnes trasa mezi Loukami
nad Olší a Karvinou, konkrétně
poddolovaný úsek se třemi kolejemi, které se překládají vždy v mo-

FOTO autor

ment, když se začne jedna část
propadat. Na tomto úseku, vytvořeném na uhelné násypce, je
traťová rychlost 50 km/h a do odbočky 40 km/h, na což se musíme dokonale koncentrovat, neboť
na koridorových úsecích jezdíme
běžně 140 km/h.“

Na Bobině
to nebyla legrace

K náročnosti jízdy se vyjadřuje i strojvedoucí Zdenek Paris.
„V dnešní době hlavně oceňuji
komfortní stroje řad 150 nebo 151,
někdy i 162. Za socialismu jsme
jezdili do Žiliny na Bobinách, což
nebyla žádná legrace. Mechanik
měl přidělené místo na levé straně stanoviště, na kulaté, dřevěné, neodpružené stoličce, takzvaném verpánku. A na té vydržet třeba sedm až osm hodin nebylo nic příjemného,“ říká.
Nejmladším členem „žilinského týmu“ pražského DKV je
Jiří Nejedlý, který na této trase
začal jezdit až 12. prosince 2010.
„I když jsem držitelem znalosti
slovenských drážních předpisů,
neboť běžně vozím vlak SuperCity
do Bratislavy, musel jsem projít
několikadenní poznávací túrou.
Tu jsem absolvoval pod vedením
slovenských, ale i již zacvičených
bohumínských kolegů několikrát
ve dne i v noci. Rychle jsem si zvykl a oceňuji nejen vlastní trať, ale
i nádhernou přírodní scenérii,
kterou železnice vede,“ uvedl NeMARTIN HARÁK
jedlý.

e večerních hodinách
mezi dopravnou Hovězí a žst. Vsetín se na železničním přejezdu v km
3,390 střetl nákladní automobil Renault s osobním
vlakem 13276. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.063. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 430
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

Rychnov n. Kněžnou
4. února

O

dpoledne v obvodu žst.
Rychnov nad Kněžnou
se na železničním přejezdu
v km 8,321 střetl osobní automobil Ford Fusion s osobním vlakem 20265. Nikdo
nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Osobním vlakem byla
motorová jednotka Regionova 814/914.007. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 90 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha, pracoviště Česká Třebová.

Velichov
6. února

P

řed polednem mezi odbočkou Velichov a žst.
Hořetice najel spěšný vlak
1674 do prověšeného trakčního vedení v km 107,300.
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.090, která byla
nárazem poškozena. Škoda předběžně činí 270 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem. (MirKo)

RSM: Výpravní budova ve stanici Letovice
Významný přestupní
bod integrovaného
dopravního systému
Jihomoravského
kraje vypadá
od podzimu jinak.

Ž

elezniční stanice Letovice se
nachází na významné trati, která je součástí 1. tranzitního koridoru. Kromě husté
dálkové a mezistátní dopravy je
i přestupní stanicí mezi osobními vlaky směřujícími z Letovic
jak do České Třebové, tak do jihomoravské metropole – Brna.
Vlastní výpravní budova byla
postavena v roce 1848 a zásadnější rekonstrukcí prošla až po více
než sto letech v roce 1958. Drobnější úpravy se jí dotkly v devadesátých letech minulého století.
Staniční budova je tvořena ze
dvou objektů: vlastní výpravní
budovy a později přistavovaného
objektu restaurace.

Nečekali jsme
na stavbu terminálu

P ř íprava rekonstr ukce v ýpravní budovy byla Regionál-

PO REKONSTRUKCI. Od konce roku 2009 probíhaly práce na modernizaci budovy. Byla vyměněna střecha, okna a natřena fasáda.

ní správou majetku zahájena
v roce 2009 projektovými pracemi. Vlastní realizace měla
probíhat souběžně s výstavbou
přestupního terminálu na autobusovou dopravu, kterou připravovalo město Letovice a KORDIS
Brno v přednádražím prostoru
a na přilehlých pozemcích Českých drah. Vzhledem k tomu, že
město realizaci přestupního terminálu odložilo na roky 2011 až
2012, rozhodly se České dráhy nečekat a zrealizovat rekonstrukci
výpravní budovy zatím bez vazby na plánovaný nový přestupní terminál.

Nádraží potěší cestující
i zaměstnance

NEDÁVNÁ MINULOST. Výpravní budova, která se skládá ze dvou

objektů, se předtím výrazně opravila v roce 1958. 

FOTO autor (2x)

Vlastní práce na rekonstrukci výpravní budovy byly zahájeny v závěru roku 2009. Během
dvanácti měsíců dostala celá budova novou tvář, kterou nejvíce podtrhuje nová fasáda celého
objektu. Byla vyměněna všechna okna a dveře, střecha dostala
novou krytinu. Dále se vybudoval
bezbariérový přístup pro imobilní občany jak k pokladnám, tak
i na nástupiště.
Přízemí budovy je zcela využíváno pro provoz a služby ces-

tujícím. Nachází se zde osobní
pokladna, dopravní kancelář,
denní místnost a šatna. Na odbavovací halu navazuje čekárna
pro cestující a v další části výpravní budovy je nocležna pro
vlakové čety. Vedle zrekonstruované restaurace se nachází veřejné toalety. V horním podlaží
výpravní budovy jsou dva byty
o velikosti 3 + 1.

Atraktivní přestup

Při slavnostním otevření a uvedení do provozu, které se uskutečnilo 26. listopadu 2010, zazněly pochvalné hlasy, že se občané, návštěvníci města i běžní
cestující dočkali velmi pěkného
a kultivovaného prostředí pro
cestování po železnici. Nezbývá
než doufat, že bude v ohlášených
termínech dostavěn i přestupní terminál autobusové dopravy a parkovací místa pro osobní
automobily. Dobře fungující integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který je
mnohdy uváděn jako vzor, tak
dostane další atraktivní přestupní vazbu.
LUBOMÍR KŘIVÁNEK

Autor je ředitelem Regionální
správy majetku Brno.
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průmysl
Lounské vozy
zamíří do Francie

D

o letošního srpna musí
dodat lounská společnost Legios první stovku
šestinápravových kloubových plošinových vozů. Objednavatelem je společnost
Torax Rail, která je součástí mezinárodního koncernu Torax SCA se sídlem
ve Francii. Zákazník si objednal vozy řady Sggrss ´80,
které jsou určené pro přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb. Vozy budou
mít maximální rychlost 120
km/h, hmotnost na nápravu 22,5 tuny a životnost 20
let. Budou splňovat předpisy TSI (Technické specifikace interoperability)
a samozřejmě vzhledem
k předpokládanému mezinárodnímu nasazení i normy UIC. Předpokládá se
výroba dalších 90 vozů s dodáním zákazníkovi do konce letošního roku. Finanční
objem zakázky se pohybuje
v řádek několika stovek milionů korun.

Další přejezd
lépe zabezpečen

V

posledním měsíci loňského roku provedla
společnost AK signal Brno
aktivaci nového přejezdového zabezpečovacího zařízení typu AŽD-EA v km
27,028 tratě Skalice nad Svitavou – Chornice. Přejezd
se nachází v obvodu stanice Boskovice na chornickém
záhlaví. Přejezd, jenž tvoří křížení dráhy s místní
komunikací, byl do té doby
zabezpečen pouze čtyřmi
výstražnými kříži a dopravní značkou pro uživatele pozemní komunikace Stop,
dej přednost v jízdě.
Na přejezdu byly vybudovány čtyři výstražníky
se sedmi světelnými skříněmi a čtyřmi závorami.
Výstraha směrem z tratě
je spouštěna při vjezdech
do Boskovic od Šebetova
automaticky vstupem kolejového vozidla do přibližovacího úseku, případně
obsluhou staničního zabezpečovacího zařízení.
Při odjezdu vlaku ze stanice Boskovice na trať směrem do Šebetova je výstraha
na přejezdu vždy spouštěna
obsluhou staničního zabezpečovacího zařízení.

Konference s cestou
na hrad Karlštejn

N

ejvýznamnější české
i zahraniční dopravní společnosti se připravují
na mezinárodní konferenci
a výstavu o železniční nákladní přepravě mezi Evropou a Asií IRFC 2011, která
se bude konat ve dnech 23.
až 25. března v Praze. Přednášející z řad předních
železničních odborníků
budou s účastníky diskutovat například perspektivu
přepravy kontejnerů, interoperabilitu v návaznosti na pohraniční přechodové stanice a široký rozchod
a potenciál transasijské
železniční sítě. K doprovodnému programu konference bude patřit jízda
historického vlaku s parní
lokomotivou 354.195 na trase Praha-Vysočany – Karlštejn – Praha hl. n.
(acri)
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Lucembursko na kolejích

zhruba o dvě procenta,“ řekl tiskový mluvčí CFL Romain Meyer.

V nejbližších letech
plánují lucemburské
dráhy rozsáhlé
modernizační
práce na železniční
infrastruktuře. Staví
se nové stanice
a zdvojkolejňují tratě
kvůli lepšímu spojení
s okolními státy.

První nová stanice
od světové války

Na podzim loňského roku došlo
k otevření nové železniční stanice v městě Esch-Belval, což
je první nádraží budova, která
byla postavena společností CFL.
Všechny ostatní budovy želez-

do pěti let chtějí
zvýšit podíl vlakŮ
z 13 na 25 procent
veřejné dopravy.

V

době sněhového chaosu
v prosinci minulého roku
se železnice v Lucembursku osvědčila. Oproti letecké
nebo individuální automobilové dopravě působila spolehlivě.
Navíc po nepatrném poklesu počtu cestujících v roce 2009 došlo
loni opět k jejich nárůstu. Zdá se,
že lucemburská železnice v současnosti prožívá období lehkého optimismu. Aspoň to vyplývá
z prohlášení národního dopravce, společnosti Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL).

Dlouhodobý nárůst
cestujících

Velkovévodství lucemburské
v současnosti disponuje 275 kilometry železničních tratí, z nichž
je 128 km jednokolejných a 147 km
dvojkolejných. Může se to na tak
malý stát (2 586 km2) zdát hodně,
ale těsně po druhé světové válce
byla celková délka tratí dvojnásobná. Tehdy měla země asi 400
kilometrů tratí na standardním
rozchodu a 150 kilometrů úzkorozchodných drah.
Dnes projde prostorami centrálního nádraží v hlavním městě Lucemburku okolo 55 tisíc osob
denně. Každý den také z tohoto
nádraží odjede a přijede okolo šesti set vlaků. V roce 2009 dokázala národní železniční společnost

centrální nádraží
v lucemburku
oBslouží denně
55 tisíc lidí.
CFL přepravit svými vlaky celkem
17 milionů cestujících. „Mezi lety
2004 až 2008 jsme mohli pozorovat nárůst zákazníků až o 25 procent, ale v roce 2009 mezitím došlo
k poklesu o 3,4 procenta. Celkově
lze však za poslední léta pozorovat stálý nárůst zájmu zákazníků
o železniční dopravu. V roce 2010
došlo k odhadnutému nárůstu

DÁLKOVÉ SPOJE. Ekonomika země stojí na zahraničních pracovnících, kteří často každý den dojíždějí z Francie i SRN.FOTO autor (2x)

ničních stanic byly vybudovány před druhou světovou válkou
soukromými společnostmi a byly
později jen renovovány a modernizovány. Budova stanice EschBelval bude sloužit jako pilotní
model pro další rozvoj dopravních staveb v Lucembursku.
Další velký projekt, s jehož realizací se začalo v loňském roce,
je výstavba nového mostu vedle
známého viaduktu Pulvermühle,
aby tím byla umožněna výstavba dalších dvou kolejí a tím došlo
k odlehčení hlavního lucemburského železničního uzlu. Má se
jednat o most z ocelové konstrukce, jehož podpěry by měly být
konstruovány tak, aby se „schovaly“ za pilíři viaduktu a tím nekazily výhled z lucemburského
hlavního města.

Cílem je půlhodinový
takt v celé zemi

Národní dopravce má v plánu
investovat i do vozidel.

Investice zamíří i na zdvojkolejFOTO wikipedia
nění tratí.

Z HISTORIE LUCEMBURSKÉ ŽELEZNICE

D

Belgie
Německo

Lucembursko

Francie

ne 11. srpna 1859 byla uvedena do provozu první železniční trať v Lucembursku.
Šlo o tzv. Ligne de France, která
vedla z hlavního města Lucemburk přes Bettemburg do Francie. O jeden měsíc později byla
uvedena do provozu druhá část
tohoto spojení směrem na Belgii. Před druhou světovou válkou
Lucembursko disponovalo rozsáhlou sítí regionálních úzkorozchodných tratí o délce asi 140
kilometrů. V roce 1946 dochází k založení národní společnosti
Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois (CFL).

Koncem roku 2012 má současně
dojít ke zdvojkolejnění tratě Lucemburk – Petingen. Po dokončení této stavby má pak být změněn
stávající hodinový takt pro jízdy
vlaků na půlhodinový. Dále má
dojít v nejbližší době k sanaci tratě Lucemburk – Kleinbettingen.
Jedná se o klíčové spojení z Bruselu přes Lucembursko do francouzského Štrasburku.
Od roku 2015 je plánováno
v celém Lucembursku zavedení
taktové dopravy (Rheinlandpfalztakt). Od této doby má být zaveden hodinový takt z Lucemburku
až do německého Koblenzu. Pro
tyto účely již bylo zakoupeno
osm nových moderních motorových jednotek. Cílem všech snah
je zvýšení podílu veřejné dopravy tak, aby dnešní procentuální
podíl – 13 procent veřejné versus
87 procent individuální automobilové dopravy – byl do roku 2020
změněn na podíl 25 versus 75 proSTANISLAV HÁJEK
cent. 

rakousko
Konkurence není
vždy nepřítelem

D

ceřiná společnost
ÖBB Rail Cargo Austria (RCA), zabývající se
nákladní dopravou, zajišťuje výkony v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku
a Itálii. Například v Rumunsku vypravuje ucelené

vlaky pro automobily, kapalné plyny nebo dřevěné
štěpky. Na druhou stranu
je ale společnost na domácím trhu vystavena silné
konkurenci. A tak dřevěné štěpky určené do Rakouska musela přenechat
dopravci LTE. Vztah ke konkurenci ovšem není černobílý. Uvedená společnost
LTE tak třeba ke svému podnikání potřebuje od RCA
postrkové a přípřežní lokomotivy na horskou trať přes
Semmering.

Bez státních dotací
se nechtějí obejít

Š

éf Rakouských spolkových drah Christian
Kern požaduje státní kapitálovou injekci ve výši 400
milionů eur. Jak řekl týdeníku Profil, bez peněz státu
bude velmi těžké provozovat jak osobní, tak nákladní
dopravu. Nehledě na to ale
musí společnost ÖBB spořit
všude, kde se dá. Vedení například rozhodlo o snížení
přesčasové práce.

Jak byly vlaky
loni dochvilné

V

laky ÖBB jsou podle posledních zjištění dochvilnější než ty, které provozuje společnost
Deutsche Bahn. Je to jen
díky opatřením, která byla
přijata loni ke zvýšení přesnosti vlaků. V říjnu jelo 95,3
procenta jejích vlaků načas. Dálková doprava má ale
ještě určité rezervy, i když
i u ní jsou známky zlepšení proti roku 2009. Loni jelo
načas 75,2 procenta vlaků.
Cílem pro letošní rok je dosáhnout hodnoty přes 80
procent. 
(sh)

krátké zprávy ze světa
Elektrické vlaky
v okolí Toronta

V Hamburku měli
rekord na S-Bahnu

Polské státní dráhy
změnily zastoupení

Tisíce kilometrů
vyšší rychlostí

Trenitalia jde s Veolií
na noční provoz

Kanadská společnost
GO Transit uvažuje na základě studie
agentury Metrolinx
o elektrifikaci části své
železniční sítě v okolí Toronta.
Projekt, jehož celkové náklady dosahují výše 1,6 až 1,8 miliardy kanadských dolarů, doporučuje
elektrifikovat dvě ze sedmi stávajících vlakových tras a postavit novou trať na mezinárodní letiště
Pearson. Výsledkem má být zkrácení jízdních dob mezi Torontem
a městy Hamilton a Kitchener o 10
minut a roční pokles provozních
nákladů o 18 milionů dolarů.

S-Bahn v Hamburku zaznamenal nový rekord.
V roce 2010 přepravil
220 milionů cestujících, což je o 4 procenta
více oproti roku 2009 a o 15 procent více oproti roku 2007. Tehdy
cestovalo na spojích S-Bahnu jen
190 milionů cestujících. Na růstu
cestujících se podílí i linka na letiště, která přepravila meziročně o půl milionu cestujících více.
Stoupla také přesnost spojů z 93,8
na 94,5 procenta při tříminutové
toleranci. Roční výkon hamburského S-Bahnu je kolem 12,2 milionu vlakokilometrů.

Dne 1. února byl na pozici ředitele Zastoupení Polských státních
drah v Praze zvolen
Stanislaw Wieczorek.
Elzbieta Jeranowska k 31. lednu
ukončila své působení na uvedené pozici a vrátila se ke svým dosavadním povinnostem do ústředí
ve Varšavě. Stanislaw Wieczorek
vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině a Slezské vysoké
učení technické, obor konstrukce
a provoz kolejových vozidel. Plynule hovoří česky a slovensky. Jeho
dosavadní profesionální kariéra
byla spojena s PKP Cargo.

V letech 2005 až 2010
bylo v Číně investováno do výstavby železnice celkem 1,98 miliardy
jüanů. Proti předešlému
pětiletému období to bylo 6,3x více.
Nyní je mnoho tratí rozestavěných, z toho více než polovina vysokorychlostních. V současnosti je
v Číně již vybudovaná síť vysokorychlostních tratí o celkové délce
8 358 km. Dalších více než 17 tisíc
km se buduje. Do konce roku 2011
bude uvedeno do provozu dalších
4 715 km těchto tratí. Délka sítě vysokorychlostních tratí by pak měla
činit více jak 13 tisíc kilometrů.

Společnost Trenitalia chce ve spolupráci se svým novým
partnerem Veolia provozovat od poloviny letošního roku noční vlaky mezi Itálií
a Francií. A to namísto stávajícího dopravce – francouzských drah
SNCF. Jedná se o noční vlaky Benátky – Milán – Paříž a Řím
– Florencie – Paříž. Vztah obou národních železnic je napjatý od té
doby, co se firma SNCF stala vlastníkem akcií italské společnosti
NTV, která má začít konkurovat
Trenitalii v oblasti vysokorychlostních vlaků.

Lokomotiva zvládla
jízdu dvoustovkou

Předběžný souhlas
pro státní podporu

Nákladní tratě už
nestačí, budují novou

Devatenáct miliard
liber na investice

Nový most přes
Bospor i pro železnici

Dne 30. října loňského
roku dosáhla lokomotiva KZ4Ac-0007 při
zkušební jízdě v Kazachstánu u stanice Saryoba rychlosti 200 km/h, což je nový
rekord této země. Lokomotiva byla
vyrobena u čínského výrobce JiuJiou Electric Locomotive Company.
Rekordmanka je jednou ze 22 lokomotiv, které Kazašské železnice
před dvěma roky objednaly v Číně.
Lokomotivy jsou určeny pro střídavý proud 25 kV, 50 Hz na trať Astana – Almaty. Po jejich nasazení
se má cestovní doba na této trati
zkrátit o tři hodiny.

Evropská komise dala
předběžný souhlas
ke státní bulharské
podpoře ve výši 138 milionů eur (asi 3,4 miliardy
korun) pro tamní národní železnici
BDZ. Definitivní souhlas bude udělen po dokončení plánu reorganizace a jeho schválení Komisí, čímž se
stane závazným. Podle jejího sdělení se tak musí stát do šesti měsíců.
Uvedené rozhodnutí má mít pouze
malý vliv na konkurenci na bulharském drážním trhu, říká se v rozhodnutí. Státní dráha BDZ zajišťuje
80 procent nákladní železniční dopravy v zemi.

Africká banka pro rozvoj investuje do dlouhé nákladní tratě mezi
Tangerem a Marakeší
v Maroku. Projekt je částí plánu na výstavbu drážní sítě.
Mezi roky 2010 a 2015 se má proinvestovat kolem 13 milionů eur.
Zvláštní pozornost se věnuje úsekům Kenitra – Rabat – Casablanca
a Casablanca – Settat – Marakeš.
Mezi městy Zenata a Kenitra povede trať pro náklad. Dosud musí
mnoho nákladních vlaků z přístavu TangerMed jezdit pouze v noci,
a to kvůli rostoucímu počtu turistů jezdících ve dne.

Železniční doprava byla
uchráněna od investičního krácení britské vlády. V příštích
třech letech má natéci
do drážní infrastruktury 19 miliard liber. Drážnímu sektoru se ulevilo, že program Strategic Freight
Network bere ohled na intermodální dopravu. „Za pomoci peněz
můžeme vytvořit vůči ucpaným
silnicím alternativy přátelštější životnímu prostředí,“ komentoval
situaci svaz Freight Transport Association. Ve Skotsku ale poklesne
příspěvek na převod dopravy z 12,18
milionu na 3,43 milionu eur.

Plánovaný třetí most
přes Bospor bude postaven s železniční tratí. Na základě
toho turecké ministerstvo dopravy dostane na projekt
k 6 miliardám dolarů dalších 300
milionů dolarů. Trať povede buď
vedle čtyřproudové dálnice, nebo
pod ní. O stavbu mostu se ucházejí hlavně japonské a čínské firmy.
Bude stát asi 30 km od středu Istanbulu směrem k Černému moři
a naváže na transevropskou dálnici spojující Turecko přes Bulharsko se západní Evropou.
(kla, sh, PeŠŤ, lp)
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sport
Golfisté, ukažte
se v Poděbradech

Ž

elezničáři-golfisté z různých koutů světa se sjedou v červnu do Poděbrad.
Dne 5. května se tu koná
Mistrovství České republiky
v golfu, které je nominačním mistrovstvím na Mezinárodní mistrovství USIC
železničářů v golfu (13. až
17. června také v Poděbradech). Zúčastnit se mohou
kromě zaměstnanců důchodci a rodinní příslušníci
(i děti od 16 do 21 let). V případě zájmu kontaktujte
organizátory na lenka.paurova@osz.org do 10. dubna.

(mn)

Ck H-Tour
r. 2011 – ceny stejné jako
loni!
• Černá Hora – Sutomore
od 3 990 Kč
7–10 nocí ubytování, výběr penzionů
• Bulharsko Sozopol, penzion Ruska
7 nocí v pokojích a apartmánech vč. lehátka + transferu
3 990–4 990 Kč
• Řecko Paralia/nový penzion Lilalo
ubytování 10–12 nocí,
2–4lůž. studia, bus
od 6 990, letecky
do 15 600 Kč
• 17.–29. 8. 2011 Murmansk, Solovki
Petrohrad vlakem, s FIP
+ OSŽD, 16 990 Kč, včetně
jízdného 22 880 Kč
• 4.–16. 10. poznávací Írán
letecky
(nebo zpět vlak) 35 990 Kč.
Vlakem
Teherán – Istanbul + letadlo 39 990 Kč

6/2011

Poetické putování z konce světa

Milovníkům
přežívajícího času
doporučujeme
fotopublikaci
z prostředí zastávek
a nádražíček, kde
jako by zapomněli
na aktuální letopočet.

J

sou stále původní zastávky,
které chátrají a brzo je nikdo
neuvidí. K téhle v Horních
Povelicích vede ještě cesta s božími mukami pod ohromnou lípou. I takováto slova najdete
v knížce Martina Langera s názvem Cesta kolem, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství
Labyrint.
Reportér, dramaturg a scenárista s rokem narození 1972
ve Varnsdorfu a známý z Tvaru, Hostu či Revolver revue vydal již několik sbírek poezie,
například Palác schizofreniků,
Animální evangelium, Průsmy-

natrefíte na nevšední typy lidí
a překvapí vás zatažená obloha
s nepříjemně prudkým deštěm.

ky a Hlásky. Zatímco z přebalu
knihy nenápadně vystupují nádražní hodiny, jakoby nastříkané modře přes šablonu, uvnitř
na zhruba 100 stranách vás usadí pozoruhodné fotografie z vlakového putování autora.

Nejlepší jsou momentky
a portréty místních

Jako když se napijete
něčeho kyselého

Martin Langer už dříve za soubor
Pití octa získal cenu Jiřího Ortena. A pití něčeho kyselého nebo
hořkého můžou vzdáleně připomínat některé fotky různých obskurních zátiší z periferie české
železnice.
Itinerář cesty na stranách 100
a 101 svými destinacemi nápadně připomíná někdejší okružní
jízdu redaktorů Mladého světa
vlaky okolo celé ČSSR. No posuďte sami – Hranice v Čechách, Černý Kříž, Osoblaha, Jedlová, Bělá
nad Radbuzou, Jemnice, Javorník, Jindřichovice pod Smrkem.
To je výčet konců světa, kde nezahlédnete ani ty lišky, co dávají dobrou noc. Zato skoro vždycky

Každá vteřina propadá do hrdla
FOTO MARTIN LANGER (2X)
času.

Neuchopitelné kouzlo nádraží
v Povelicích je na dosah ruky.

Autora bych tímto pasoval
na čestné členství klubu „traťových projížděčů“. Ze socialistického hospodaření jsme zdědili
třeba nádraží Vejprty, které autor právem označuje jako nejdekadentnější z celé cesty. (K tomu
připojuji poznámku: Budova
tady zatím stojí.) Čtenáře zaujmou stránky z autorova deníku
i noticky pod fotkami. Závěrečný
report ze Všetat a jejich „nádražky“ mu snad zaměstnanci železnice odpustí, text nazvaný Vlaky
a zelenina, včetně kozla oběšeného na závorách, vyhlíží docela tak, jako kdyby jej vymyslel
spíš velmistr pábitelů Bohumil
Hrabal.
Různé výtvarné hříčky a světelné „fotonáladovky“ nejsou
špatné, ale nejlepší jsou momentky a hlavně portréty. Tu

brýlatou paní s lahváčem u úst
cvaknutou v nádražním bistru
v Chomutově jsem přece, když
mě před lety na sever zavála práce, musel potkávat i já!
Martin Langer při cestách navazuje hovor a sbírá dojmy a názory, sociology najatí sběrači
anket a pseudoanket by se u něj
mohli učit. Především soubor
kvalitních černobílých snímků,
z nichž mnohé už nejde opakovat, je důvodem, proč vám tuto
knížku doporučujeme jako dárek vhodný pro kohokoliv. Nikoli
jen pro tradiční šotouše, projížděče nebo zapisovatele životopisů lokomotiv.
A k autorově popisku z dvoustrany 52/53 s povzdechem dodáváme: Obyvatelé nádražíčka
na úzkokolejce v Horních Povelicích prý mezitím zemřeli, domek dosti sešel a vedlejší kolej
nákladiště, která mimochodem
držela v Česku rekord svou délkou, tady coby nepotřebná už
zmizela.
Martin Navrátil

tel./fax: 581 614 552,
607 611 998,
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz,
e-mail: ckhalma@seznam.cz

KUŘÁCI

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

cestování

CK SUSANNA VIAGGI

JIŽNÍ ITÁLIE – Kampánie,
Puglia, Basilikáta
rezidence, villaggia, bungalovy, apartmány, čisté moře,
nádherné pláže, příroda,
sport,
vlakem, busem, autem,
letadlem
www.susanna-viaggi.cz
tel./fax: 325 594 551,
607 101 707

N. Mailer (1923–2007) – americký spisovatel:

Ženu nepoznáte, ... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Znoj; hodně;
číslovka; vysoká karta; nachýlení (kniž.); cestovní průkaz. –
B. Délková jednotka; středověký
nájezdník; pochybovač; divoká
(kniž.); starověké počitadlo. – C.
Chrám; střešní žlab; papoušek;
hajdy; stará jednotka tlaku;
zuřivost. – D. Kořist; hýkavci;
osahání; kus ledu; polská řeka
(Olše); řemeslnický stůl; křídlo
(zool.). – E. Rýžová pálenka; tahle; mzda; Olina; šupina žhavého kovu; monopolní sdružení
podniků. – F. TAJENKA. – G. Pa-

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Letecké seniorské pobyty 55+
• Madeira 55+, odlety v období do 22. 10.!, odlety v pátek z Prahy.
Cena 14 990 Kč, i pro doprovodnou osobu. Mladší bez seniora cestují za příplatek 2 000 Kč. Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí, transfer,
letenku včetně tax a poplatků, více v CK nebo na našich internetových stranách.

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 11.–15. 3. 2011 – Německo – Perly UNESCO (Aachen, Lübeck, Bremen…) – 2 990 Kč – cena zahrnuje: 2x ubytování, 4x místenku.
• 21.–27. 3. 2011 – Itálie – Neapolský záliv – 6 390 Kč – cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, trajekt, transfery,
vstup do hotelového termálního bazénu, výlet do Caserty. Možnost dokoupení fakultativních výletů (Pompeje, Vesuv, pobřeží
Amalfi apod.).

Výběr z vlakových poznávacích zájezdů 2011

• 14.–19. 4. – Francie – Paříž + Versailles, cena 4 890 Kč, cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 4x místenku, služby vedoucího zájezdu.

třící Ivaně; salamandr; ženský
hlas; útok; slezská řeka; vpád
(řidč.). – H. Vření; rod kachen;
vařené vepřové; rodový znak;
směnečný ručitel; anglická
délková míra; klekání. – I. Korálový ostrov; Kainův bratr; bod
v džudu; severské mužské jméno; Jihoevropan; stahovat z nohou. – J. Rozpouštědlo; ten;
týkající se mastné kapaliny;
ryzost mince; plést. – K. Starořímská platidla; obuv; kampak; březno; odpočinek (zast.);
Janinský paša.

SVISLE: 1. Nástroje k zatloukání. – 2. Šedě šmouhaté. – 3. Hafan; jihoamerický hlodavec;
setnina. – 4. Jméno herce Lackoviče; malá lesní šelma; porost
stromů. – 5. Odplata; platidla
arabských zemí. – 6. Legendární
americký seriál; nadutec (hanl.).
– 7. Značka barviva na vajíčka;
rovněž (z lat.); usušená tráva. – 8.
Krátký kabát; norská metropole;
pohyb vzduchem. – 9. Táborník
ve volné přírodě; denní tisk. –
10. Znavení nedostatkem spánku; vycpávkový materiál. – 11.

• 6.–14. 5. – Zelený ostrov Ischia, cena 7 900 Kč zahrnuje: 6x
ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového termálního bazénu, transfer Neapol – hotel – Neapol, půldenní
okruh ostrovem, dárek, infomateriály o ostrově, služby vedoucího zájezdu.
• 7.–11. 6. – Rakousko – Země našich sousedů, cena 5 690 Kč zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, 4x místenku, soukromý vlak Zel
lam See, služby vedoucího zájezdu.
• 17. 6.–26. 6. – Černá Hora, cena 6 990 Kč zahrnuje: 7x ubytování,
zpáteční lehátko, transfer nádraží – hotel – nádraží, 3 celodenní
autobusové výlety Skadarské jezero – včetně oběda, Cetinje – bývalé hl. město, poutní místo – klášter Ostrog, pobytové taxy, služby
vedoucího zájezdu.
• 1. 7.–5. 7. – Švýcarsko – Ticino, Locarno, jezero Maggiore, Domodossola, Lugano, Bellinzona  – cena 3 390 Kč zahrnuje: 2x ubytování, 3x místenku, služby vedoucího zájezdu. Uzávěrka přihlášek
zájezdu 4. 4. 2011. Poslední volná místa!
• 29. 7.–3. 8. – Švýcarsko – Svět velehor, cena 4 790 Kč zahrnuje: 3x
ubytování se snídaní, 3x místenku, vedoucího zájezdu.
Podrobné programy v katalogu Dovolená 2011.

Lázeňské pobyty

• Kúpele Nový Smokovec a.s., Palace, Branisko a Grand – 3*** hotely, Jarní prázdniny v Tatrách, DĚTI DO 18 LET V DOPROVODU
DVOU DOSPĚLÝCH ubytování ZDARMA!  Cena 5 470 Kč zahrnuje: 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji,  7x snídani bufet (večeře příplatek 570 Kč/os./pobyt), půjčení sáněk, připojení na internet,                                                                                                                      
PARK SNOW  CARD zdarma (30% sleva na skipas platný
po celých Vysokých Tatrách, 20% do Aquacity, kapustnice za
1 euro atd.).

Jamajská hudba; dosna; svinovací závěsy. – 12. Rodová značka
(zast.); mládě tura; maďarský
zápor. – 13. Mechanismus poháněný párou. – 14. Značka elektrospotřebičů; antická hra v kostky;
notes. – 15. Zásobník na obilí; rod
tropických mravenců; biblická
pramáti. – 16. Kolem; pochoutka z jiker jeseterů. – 17. Smekavá; zánět sliznice. – 18. Nalévat;
motorové vozidlo; popěvek. – 19.

Topivo; otravné látky; výherní poukázka. – 20. Právo; zdolat
(vzdálenost). – 21. Řecké pohoří
(sídlo Múz); vůně. – 22. Beduínský plášť; střešní konstrukce;
dvojné číslo. – 23. Osamocena;
zlatnická práce; vesnice. – 24.
Chodit koledou. – 25. Indiánská
dýmka.
NÁPOVĚDA:   3. paka, 15. atta,
23. tula.


Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky:
DOKUD SE S NÍ NESETKÁTE U SOUDU

www.svetem.eu
vlakem, levně k moři
mnoho typů vilek – vybere si
každý.
tel.: 465 531 995,
mob.: 604 953 467

• Hotel Park, Dudince/Hokovce – léčebný pobyt, cena 3 890 Kč/
os. – platné pouze v termínech 6.–12. 2., 13.–19. 2., 20. 2.–26. 2.
a 6. 3.–12. 3., cena zahrnuje: 6 nocí, 6x plnou penzi (snídaně bufet), 10 procedur, volný vstup do hotelového krytého bazénu,
saunu ve čtvrtek a sobotu, volný vstup do fitness, příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/den, příplatek za autobusovou dopravu
700 Kč.
• LD Aqua, Turčianské Teplice v období 27. 2.–6. 3., cena za osobu 1 635 Kč zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi, 1x denně 3 h v termálním Aquaparku.
• Štúrovo – zkrácené pobyty – apartmány a studia na Vadaši v období 1. 5.–12. 6., cena od 2 010 Kč/studio, cena zahrnuje: pronájem apartmánu nebo studia na 3 noci, spotřebu energií, povlečení,
parkování, vstup na koupaliště Vadaš.
• Luhačovice – hotel Vega, seniorský pobyt 5 700 Kč/os. zahrnuje: 5 nocí, 5x plnou penzi, 1x kávu se zákuskem, 10 procedur,
volné vstupy do bazénu po celou dobu pobytu, hotelové pantofle a župan, dárek, každodenní procházky do okolí, zdarma zapůjčení hůle na Nordic Walking. Cena platná do března 2011!
Duben–červen, září–listopad cena 5 950 Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 400 Kč/os./noc.
• Luhačovice – hotel Vega – široká nabídka relaxačních programů, cena od 3 410 Kč/os./pobyt, více informací v CK.

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
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Jak Těšín o tramvaj přišel

O

N

aše infrastruktura bývala nejlepší, ale o vedoucí místo jsme přišli, řekl
prezident Obama ve Zprávě
o stavu Unie, ve které zmínil i zavádění vysokorychlostní železnice. Podobnost
s naší situací je příznačná.
Za první republiky expres
Slovenská strela překonal
vzdálenost mezi Prahou
a Bratislavou za 4 hodiny
a 18 minut cestovní rychlostí 92 km/h. Za 74 let se podařilo cestovní rychlost zvýšit
jen o 13 km/h. Zatímco
v Evropě je dnes v provozu
6 637 km vysokorychlostních tratí, více jak dva tisíce se jich staví a přes 8 000
je naplánováno, v České republice nebyl postaven ani
kilometr.
Důvody pro podporu výstavby vysokorychlostních
tratích jsou přitom nabíledni: vysoká přepravní
kapacita, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.
V Česku často zmiňovaný
ukazatel hustoty železniční
sítě vypovídá o konkurenceschopnosti asi tolik, jako
počet černobílých televizí na půdách o modernosti
českých domácností. Myslím, že je načase, aby Česká republika následovala
svého amerického spojence
nejen v oblasti zahraničněbezpečnostní, ale inspirovala se jeho příkladem při
schvalování strategie dopravní infrastruktury.

Petr Šlegr

POD RYNKEM. Tramvajová trať v Těšíně byla zprovozněna jako poslední v celém Rakousko-Uhersku.

Právě před sto lety
se začala psát historie
tramvajového provozu
v Těšíně. Dělení
Slezska po světové
válce ale způsobilo, že
po necelém desetiletí
tento druh místní
dopravy rychle zanikl.

o vozech

V

ozový park tvořily pouze čtyři motorové vozy
od Ringhoffera ze Smíchova.
Délka vozu byla 8 100 mm, šířka 2 050 mm, výška 3 250 mm
a váha 10 800 kg. Celkově
bylo v dřevěném a oplechovaném voze 18 míst k sezení a 12
k stání. V podvozku a na osách
byly zavěšeny dva elektromotory s výkonem 2 x 22 kW. Vůz
byl polozavřený – se dvěma
plošinami zakrytými na čelech.
Vchody měly mřížová dvířka.
Na tehdejší dobu to byla velice moderní tramvaj s ochranným zařízením proti přejetí.
Vozy byly dodány jako červeno-bílé, po skončení první světové války byly natřeny tmavě
zelenou barvou. Provoz zajišťovaly tři vozy, čtvrtý vůz byl
záložní.

Stavba kolejí proběhla rychle
v roce 1910.  FOTO archiv autora

K

dyž do Těšína dorazila železnice, vzniklo zde i velké nádraží. Po čase měli
místní obyvatelé potřebu lépe
propojit levý břeh města, kde se
nacházela Košicko-bohumínská
dráha s historickým jádrem Těšína na pravém břehu řeky Olše,
tehdy ještě Olzy. Tam sice vedla
také trať, ale zdejší nádraží bylo
pouhou zastávkou (dnes Cieszyn), takže nepůsobilo reprezentativně. Město proto požádalo
v roce 1909 o koncesi na elektrickou malodráhu. Po kladném vyřízení byla stavba tratě, vozovny
a elektrárny zadána v roce 1910
firmě AEG Vídeň.

Nádraží zůstalo v roce 1920 ČesFOTO wikipedia
koslovensku. 

Zamkowa

na

ov

z
Vo

CIESZYN

Mennicza

Most na Olši

Hotel Austria
Stary targ

Z náměstí na nádraží

Pravidelný provoz byl zahájen 12. února 1911. Je zajímavé,
že Těšín se stal posledním městem Rakouska-Uherska, kde
tramvajový provoz stačil vzniknout. Jednokolejná trať o rozchodu 1 000 mm měla dvě výhybny:
u mostu přes řeku na levobřežní
straně a na kopci v centru města na pravobřežní straně. Na
obou konečných byla trať ukončena kusými kolejemi. Stavební
délka tratě s jedenácti stanicemi byla 1 793 m. Za mostem před
těšínským zámkem odbočovala

Rynek (Demelplatz)
Hoheneggerova ulice
(dnes Pražská)

Nádražní ulice

ČESKÝ TĚŠÍN

Nádraží (Bahnhof)

STARÉ
MĚSTO

Górny Rynek

Bielska ul.
(Bielitzerstrasse)
Mlýnský náhon

V Americe myslí
na rychlost. A u nás?

Vraťme nákladní
dopravu na koleje

V

řeka Olše/Olza (státní hranice z r. 1920)

dpoledne 1. 1. 2011 byla
na trase Tanvald – Praha-Vršovice zrušena jízda
vlaku R 1145. Já s přítelkyní
jsme cestovali na trase Mladá Boleslav – Praha hl. n.
Vlivem zrušení spoje rychlíku byl následující vlak Os
9515 z Mladé Boleslavi s jediným vozem pro cestující zcela plný do posledního
místa, a lidé proto museli stát také v přední i zadní
části dveří. Vzniklá situace
je pochopitelně velmi nepříjemná, mnoho lidí je zpožděno, komfort přepravy
značně klesá a lze očekávat
převážně negativní náladu
cestujících.
Neočekávanou situaci ale
naprosto příkladným způsobem zvládal a měl zcela pod kontrolou dnešní
průvodčí tohoto vlaku Os
9515. Dosud jsem se setkával s pocitem, že při mimořádném přeplnění spojů
průvodčí nemůže pro cestující nic dělat, nebo dokonce
není po dobu jízdy vidět, ale
dnes jsem byl nejen já svědkem, že v dané situaci rozhoduje především osobnost
člověka a jakým způsobem
se staví k vzniklým problémům. Průvodčí měl k lidem osobitý přístup – nově
přistupující o situaci informoval a ve stanicích zajistil bezproblémové odbavení,
pomoc se zavazadly atd.
Například rozměrná zavazadla, která se už nevešla
do stropních rámů, pomohl
přemístit do zavazadlového oddílu a cestujícím zdůraznil, že při vystupování
je opět předá, nic se s nimi
nestane a vše se v pořádku stihne. Navíc přirozeně působícím smyslem pro
humor překvapivě dosáhl
i úsměvné nálady a nadhledu cestujících nad situací.
Průvodčí vlaku Os 9515
byl vidět a o situaci měl přehled. Zcela přirozeným charismatickým vystupováním
si udržoval nejen respekt,
ale i optimismus cestujících. A v neposlední řadě
zajistil, aby nikde na cestě nepřekážela zavazadla
a prostor chodby byl v případě nutnosti zcela průchozí,
což je významný bezpečnostní faktor.
Zbyněk Růžička


pošta

FOTO Archiv pavla sládka

manipulační trať o délce 630 m
k vozovně a elektrárně.
Linka jezdila v intervalu 10 až
12 minut a tramvaj potřebovala
na překonání celé tratě dobu 12
minut. Průvodčí vybíral 12–14 haléřů za jízdenku. Později se platilo
kovovými známkami do pokladničky ve voze, ale v posledních
letech provozu se do tramvají průvodčí vrátili. Vlastní provoz dráhy zajišťovalo v roce 1911 celkem
21 zaměstnanců, z toho bylo 6 řidičů a 6 průvodčích.

Jízda přes státní hranici

Černé dny tramvají nastaly v roce
1920. Nová československo-polská hranice rozdělila Těšín i jeho
tramvajovou trať. Na mostě, kudy
jezdily i tramvaje, vyrostla celnice. Pasová kontrola samozřejmě dopravu zdržovala. Provoz se
zkomplikoval i kvůli problematickému určování podílu obou
nových měst (Český Těšín a Cieszyn) na nákladech a výnosech
dráhy. A tak nakonec bylo rozhodnuto provoz dráhy zastavit. Stalo
se tak 2. dubna 1921, kdy tramvajové vozy byly staženy do vozovny
na polském území a po roce odstavení byly předány do Lodže. Tam
jezdily až do května 1959.
Elektrická malodráha v Těšíně byla nejmenším tramvajovým provozem na našem území
a současně jednou z nejmenších v Evropě. Na pouhé desetiletí provozu zbyly jen vzpomínky.
Na polské straně dodnes stojí budova bývalé vozovny v ulici Dojazdowa. A v muzeu na české straně
si můžete nechat promítnout
film, kde uvidíte i několikavteřinový záběr na tramvaj sjíždějící
na most směrem k nádraží. Minulost se ale nevrátí. Dnes tudy
jezdí autobusy.
Jan Dvořák

tisku i televizi mne příjemně překvapil názor
ministra dopravy na převedení nákladní přepravy ze
silnic na železnici. Jsem důchodce. Viděl jsem dráhu
dříve a všímám si jí i nyní.
Na naší hlavní trati jezdilo
před čtvrtstoletím 250 vlaků
za 24 hodin. Kolik jich tam
jezdí dnes? Odhaduji, že tak
třetina tohoto stavu. Zkušenosti mne vedou k myšlence, že převedení nákladní
dopravy na železnici nebude snadné.
V dávných dobách byla
většina všeho zboží přepravována po železnici.
K tomu byla určitá technika, sklady, překladiště, manipulační koleje, nákladní
a speciální vagony, lidé
i personál. Asi tou nejběžnější přepravou byly spěšniny. Třeba filmy, droždí,
malá živá zvířata, lodě, ulovená zvěř, ovoce, rychle se
kazící zboží, ale i jiné balíky a noviny se přes noc
přepravily rychlíky nebo
nákladními expresy z jednoho konce na druhou stranu země. Svozová služba
přepravila zboží na nádraží do sběrné stanice, odtud
vlakem do sběrné stanice na druhém konci a potom následoval rozvoz
příjemcům zásilek. Výhradně celovozovými zásilkami a přímo ucelenými
vlaky jezdilo uhlí, štěrkopísky, nová auta z výroby,
pohonné hmoty, stavební materiál i jiné substráty.
Nákladními vagony jezdilo i dříví, obilí, potraviny, živá zvířata, brambory,
řepa a v chladicích vozech
maso i pivo.
A dnes? Nočních spojů je
málo, některé lokální tratě byly zrušeny, na mnoha
nádražích už nejsou železničáři. Rozsáhlá kolejiště
v uhelných pánvích se změnila v březové háje. Zmizely
i manipulační koleje a skladiště. Mám takový pocit, že
zmizeli i posunovači a nádražní hospody. Padesátivagonový vlak je možné vidět
už jen ve filmu, Rusku nebo
Americe. Na průmyslových
a závodních vlečkách jsou
třeba koleje už jen pod zrezivělými mašinami a vagony. Ano, některá nádraží
jsou čerstvě opravená, ale to
se týká hlavně velkých uzlových stanic. Objevili se jiní
přepravci, kteří zapřáhli silniční oře a přetáhli hlavní část nákladní dopravy
do kamionů. I když je pravda, že České dráhy, alespoň
podle reklamních sloganů,
vycházejí vstříc svým zákazníkům. Jsem tedy zvědavý, jak to s tím přesunem
nákladní dopravy na železnici dopadne.  Anton Sibert
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 11.: Odkaz mrtvého prezidenta
Práci na dráze poznali
i vojáci. Navzdory
náročným podmínkám
tu vznikala pevná
přátelství všeho druhu.

V

Šunychlu, části Nového
Bohumína, stojí barákový tábor. Dřevěné budovy
jsou jedna jako druhá. V prostorné ložnici leží vojáci-železničáři,
pracující jako zásobárna levných
pracovních sil. Je po desáté hodině večerní. Všechno spí. Dveře se
rozletí a dovnitř se vpotácí opilý desátník, takto staršina roty.
Dělá hluk a asi si spletl místnost. Rozsvítil a začal rozhazovat
ustlané prázdné postele. Několik
vojáků rámus probudí. Probudí
se i velitel světnice.
„Co tu děláš za bordel? Je po večerce a tady spí lidé,“ křičí Frantík. „Vypadni, nebo dostaneš

přes držku!“ „Na mňa si nebude vyskakovať dajaký cip,“ křičí
host. To neměl říkat. Najednou
se objevila deka. Narušitel mizí
pod chumlem vojáků v čele
s Frantíkem. Pak to jenom dutě
bouchá. Podsvinče pod zelenou
dekou ječí s velkou intenzitou.
Ran je nepočítaně. Ven ze dveří
letí do chladné noci rozhoupaný
ranec a za ním parádní čepice.

Za trest se stal
posunovačem

Je to průšvih jako vyšitý. Frantík
je odvelen. Bude z něj posunovač
v Českém Těšíně. Vyměnil pohodlí stavědla v Dětmarovicích
za posunovačské rukavice. Nebyl dosud nikdy mezi vozy. Tajně
v odstavné koleji zkouší pověsit
hadičky a zavěsit kupli na hák.
V noci mu překáží v rukou olejová lampička. Když má člověk rukavice, kupli a ještě lampičku,
je to ekvilibristický výkon. Koli-

Historky
ze života
kolem dráhy

P

obyt v přístřešcích byl pro
Frantíka živou vodou. Poláci, Slezané i Slováci byli o generaci starší pánové. Válčili
na všech frontách a na obou
stranách. Vzpomínali, samozřejmě i lhali. Všude kolem
svítily koše s rozžhaveným
černým uhlím. Ohřívaly se
zarážky. A tak ranžír v noci,
osvětlený četnými ohníčky,
silně připomínal vojenský tábor před bitvou u Slavkova
roku 1805.

krát si Frantík postavil lampičku
na zem, vozy popojely a on musel
pro lampičku pod vůz.
Na ranžíru sloužili Slováci
od Čadce, Slezané, Poláci. V pauzách se sedělo v přístřešcích se
třemi stěnami a povídalo se.
V každém přístřešku byl rozžhavený polský kanonek, krmený
černým uhlím. Ostatně, povalovalo se všude kolem. K Frantíkovi se jakousi náhodou připojil
Slovák Juraj Kremeň, který byl
posunovačem. Stali se z nich
kamarádi.
Juraj válčil s generálem Čatlošem na ruské frontě. Jeho jednotka byla vedle Rumunů. A tak
posunovač míval krásné průpovídky. Když bylo třeba se zvednout a jít na plac chytat vozy,
Juraj prohlásil: „Antonesku dal
příkaz: všichni Rumuni na Kavkaz!“ Přiblížila se svačina a tu
Juraj oznámil: „Mamaliga – moloko, Rumuni jsou daleko.“ Fran-

tík si musel dávat pozor na hubu.
Věděl, že se v žádném případě nesmí dotknout Jánošíka. A také
posléze připustil, že Třinec je
malé „mestečko pri Čadci“.

Svěřené tajemství

A tak si Frantík zvykal. Už mu dokonce svěřili i mašinu. Pak ale
nastal obrat. Vojenští páni zjistili, že Frantík nemá ještě propadlé zkoušky, a tak nastoupil jako
venkovní výpravčí na osobním
vlakovém nádraží Český Těšín.
Přišlo rozloučení s kamarádem
Jurajem. Ti dva se objali jako Nikita Sergejevič Chruščov s Antonínem Novotným. Frantík totiž
nosil krátce střižené vlasy, kanadský trávník. A najednou Juraj Frantíka překvapil, když mu
na závěr pošeptal: „Ferko, ty se
mně líbíš, protože nosíš stejný účes, jaký měl náš prezident
Tiso!“ No co mu na to měl říct?
FRANTIŠEK MENDLÍK
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kam jet
Za modely
do Prostějova

6/2011

Pohádkové metro roste z ropy

V

e Společenském domě
v Prostějově, proslulém
architektonickém skvostu,
proběhne od pátku 11. února do neděle 13. února výstava modelů a modulového
kolejiště velikosti TT s délkou přes 25 m. Otevřeno
bude od 9 do 17 hodin. Základní vstupné činí 50 korun, zlevněné 30 korun (pro
všechny s výškou pod 110
cm). Vystaveny zde budou
modely KŽM Praha 3, včetně modelu stanice Dobříš
a nejbližšího okolí.

Expresem do Chyší
za pěnivým mokem

N

avštívit zámecký pivovar s restaurací v Chyších, ochutnat pěnivý mok
a přitom se svézt dobovým
motorovým vozem M 262.1
můžete 19. března. Akce,
kterou pořádá IMC Plzeň,
propukne v 9.00 hodin odjezdem expresu Prokop
z Plzně hl. n. se zastávkou v Plzni-Bolevci. V Chyších se vlak zdrží od 10.50
do 15.00 hodin. Jízdenku je
nutno předem zakoupit, například v Klubu malých pivovarů. Bližší informace
najdete na imcplzen.cz.

Umění nejstarších
kultur světa

N

árodní galerie v Praze,
v pořadí druhá nejstarší evropská instituce svého
druhu po pařížském Louvru, otevřela 4. února expozice starověkého umění
v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Umění nejstarších kultur světa,
které dosud v nabídce pražských stálých expozic
chybělo, nabízí Egypt, starověké Řecko, Řím a Přední
východ i Čínu, Tibet a Japonsko. Na prestižním kulturním projektu se vedle
Národní galerie v Praze podílí i Národní muzeum
a odborníci z pražské Univerzity Karlovy. Asijskému
umění je věnováno třináct
sálů prvního patra. Stálou
expozici starověkého umění
doplňuje výstava korejského
umění s předměty, zapůjčenými z Národního muzea
Koreje v Soulu. Ve druhém
patře paláce je návštěvníkům bez rozdílu věku přístupný ateliér k samostatné
interaktivní činnosti.

Pavel Sivko
v Pardubicích

A

ž do 1. dubna potrvá v Galerii Univerzity Pardubice již 66. výstava
– tentokrát grafik a ilustrací pražského umělce Pavla
Sivka. Sivko je absolventem
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v letech 1968–1974.
Působí především jako grafik a ilustrátor, věnuje se
i animované tvorbě a tvorbě známek. Jeho práce byly
oceněny na výstavě Nejkrásnější kniha roku a na řadě
jiných doma i v zahraničí.
Výstava děl Pavla Sivka je
umístěna ve vestibulu Univerzitní knihovny a je otevřena tradičně od pondělí
do pátku od 8 do 18 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin.
Vstup je zdarma.
(mn)

ZÁZRAK ORIENTU. Arabský poloostrov má již rok a čtvrt první metro. Návštěvníci i obyvatelé Dubaje získali rychlý dopravní prostředek i turistickou atrakci. 

Tři devítky v jednom
dni se staly magickými
pro obyvatele
i návštěvníky Dubaje
ve Spojených arabských
emirátech. Dne 9. 9.
2009 byla v tomto
městě luxusu otevřena
první linka metra.

V

ýstavba úplně prvního metra na Arabském poloostrově trvala jen něco málo
přes dva roky. To se nám Středoevropanům určitě zdá jako skutečnost z kategorie sci-fi. Vždyť
například první úsek pražského
metra se stavěl hned osm let. Jenže asi každý, kdo Dubaj navštívil,
bude mít slovo sci-fi na jazyku vícekrát. V tomhle extrémně bohatém městě uprostřed ničeho,
pardon pouště, totiž i protřelým
cestovatelům často padají údivem čelisti. Za peníze ze zdánlivě nevyčerpatelných zásob ropy
se zkrátka dá postavit ledacos.

Veřejná doprava
v tropickém vedru

Ale vraťme se zpět k metru. Tento dopravní prostředek vybudovali v Dubaji nikoli z rozmaru,
ale z důvodů veskrze praktických. Znamená totiž významný posun k uvolnění místních
přeplněných ulic. Používání aut
tu je neodmyslitelnou součástí
místní kultury. Není se co divit
při tak nízkých cenách benzinu.
A navíc – používání místní veřejné dopravy také není v Dubaji obvyklé. Tropické teploty tu během

léta vystupují i více než k padesáti stupňům Celsia ve stínu. Cestování s ostatními cizími lidmi pak
může být velmi adrenalinovým
zážitkem, který si místní obyvatelé rádi nechávají ujít.
I tak však návštěvníkům města určitě brzy dojde v ulicích jeden zásadní rozdíl od ostatního
světa. Venku na ulicích skoro nepotkáte žádného člověka, který
by se jen tak procházel. Všichni
jezdí z podzemních garáží či luxusních domů obehnaných vysokými zdmi všude pouze auty.
Krásné město tak působí, jako
by jeho krásy sloužily pouze turistům. Vždyť z takových aut si
je těžko můžete prohlížet. Otevřením a zahájením provozu
místního metra se to však může
změnit. Vozy i stanice metra jsou
samozřejmě plně klimatizované.
I když jen samotná cesta na metro může být v létě velmi náročná.

Rychlost není problém

Bylo by možné vybudovat metro
i u nás tak rychle? Tak to je samozřejmě otázka, která napadne asi
každého. Pomineme-li pohádkové bohatství tohoto státu, ve kterém skutečně nic není nemožné,
velkou roli v rychlosti hraje také
to, že metro je z velké části nadzemní. Jen malá část vede pod
povrchem. A stavělo se v poušti,
protože Dubaj skutečně na poušti vznikla.
Podobně jako se předběžně plánuje v Praze, metro zde jezdí bez
řidiče a je ovládáno na dálku.
První linka (červená) měří 52 kilometrů a bude mít po úplném
dokončení 29 stanic (zatím funguje 26). V srpnu letošního roku
se očekává otevření druhé (zele-

FOTO pixmac

né) linky. Ačkoli původní plány
počítaly s rychlejší výstavbou,
dá se očekávat, že investoři splní své sliby, takže se do deseti let
dočkáme v Dubaji pěti linek metra o celkové délce přes 300 km!

Luxus musí být

Většina tratě vede na povrchu,
tunely jsou spíš v centru města.

Klimatizace uvnitř vozů i stanic
FOTO wikipedia (2x)
je nutností. 

zajímavosti o dubajském metru
• Bylo otevřeno 9. 9. 2009
9. minutu a 9. sekundu
po 9. hodině večer.
• V současnosti funguje první
linka (červená), která je dlouhá 52 km. Druhá linka (zelená)
má být otevřena letos v srpnu
(od října na ní probíhá zkušební provoz). Prozatím se počítá
s pěti linkami o celkové délce
320 km.

• Na první lince mají cestující
k dispozici 26 stanic, z toho 10
funguje již od září 2009.
• V sobotu až čtvrtek je metro v provozu od 6 do 23 hodin,
v pátek od 14 do 23 hodin.
• V prvních měsících provozu
metro přepravilo asi 60 tisíc
cestujících za den, v současnosti se odhaduje asi 170 tisíc denně.

Dubaj
Zprovozněný úsek

Nebyla by to Dubaj, kdyby souprava metra nepamatovala i na velmi bohaté cestující. Vlaková
souprava tak obsahuje dražší
a luxusnější vagony Gold class.
Ženy a děti ovšem musí cestovat
zvlášť ve speciálních oddělených
vozech. Jezdí se tu na jízdenky
ve formě nabíjecí karty, kterou
koupíte v automatech na kterékoli stanici. Prodávají se čtyři druhy karet: stříbrná, modrá, zlatá
a červená. Pokud se vydáte dubajské metro vyzkoušet jako turista,
bude pro vás nejlepší ta základní
stříbrná. Stojí 20 místních dirhamů. Budete-li si chtít ale vychutnat i luxus, pak si pořiďte zlatou
kartou. Za jízdné tak sice zaplatíte dvojnásobek, ale můžete cestovat výrazně krásnějšími vozy.
V pátek se do metra dopoledne
nedostanete. V tento den se tu nepracuje, takže metro začíná jezdit až ve 14 hodin. Jinak je metro
v provozu každý všední den od soboty do čtvrtka od 6 do 23 hodin.
Intervaly jsou podobné jak u nás
– ve špičce jezdí vlak po čtyřech
minutách a mimo špičku každých deset minut. Pozor je třeba
si dávat na to, že je v metru striktně zakázáno jíst, jinak hrozí nepříjemná pokuta a střet s místní
policií. A i když byste ji nikde neviděli, stoprocentně by váš přestupek odhalila některá z tří tisíc
bezpečnostních kamer.
alena hechtová

Dobré jméno první republiky dělaly i boty
Ze zapadlého
moravského městečka
se před sto lety stalo
centrum světového
obuvnického průmyslu.

Z

lín, který se v letech 1949 až
1989 oficiálně nazýval Gottwaldov, najdeme na východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských
a Vizovických vrchů. První zmínka o městu pochází z roku 1322,
až do konce 19. století se Zlín příliš nelišil od jiných malých valašských obcí.
Pro rozvoj města byl velmi důležitý rok 1894, kdy zde založil
svou obuvnickou firmu podnikatel Tomáš Baťa. Během několika

let vybudoval prosperující a rychle rostoucí podnik. Díky tomu se
do Zlína přistěhovalo hodně obyvatel, především z Valašska, ale
i ze Slovácka a vzdálenějších oblastí celého bývalého Československa. Mezi lety 1910 až 1938 se počet
obyvatel zvýšil na desetinásobek.

lejší stavbou z konce třicátých let
je takřka osmdesát metrů vysoký mrakodrap, kde sídlilo ředitelství akciové společnosti Baťa.
Dnes se tento dům nazývá Jedenadvacítka a sídlí v něm zlínský
krajský úřad. V domě lze zhlédnout například známou „pojízdnou“ kancelář ředitele firmy
Baťa, která byla umístěna ve výtahu, a z ochozu je nádherný výhled na celé město s okolím.

Netypická architektura

Po roce 1926 se Zlín stal moderním městským centrem. Tomáš
Baťa pozval do Zlína mnoho renomovaných světových architektů. Provinční městečko se
změnilo v živou městskou aglomeraci s řadou skvostů funkcionalistické architektury. Byly postaveny kolonie typických „baťovských“ rodinných domků,
ale také tehdy ještě méně obvyklých výškových domů. Nejproslu-

Místo pro výlet

Mrakodrap s pojízdnou kanceláFOTO AUTOR
ří Tomáše Bati.

Ve Zlíně najdeme například Městské divadlo, Velké kino či Krajskou galerii výtvarného umění.
Ve zlínském zámku, nedaleko
centrálního náměstí Práce, sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy
s expozicí S inženýry Hanzelkou
a Zikmundem pěti světadíly.

V předměstské okrajové části Malenovice najdeme také půvabný
hrad. Ve Zlíně upoutá také Muzeum obuvi a známá zoologická
zahrada, kam jezdí z centra městský autobus. Nesporně poučná
bude procházka továrním komplexem Baťových závodů.
Do Zlína se lze pohodlně dostat železnicí s přestupem v Otrokovicích. Tam zastavuje řada
rychlíků, osobní vlaků, ale i spojů EuroCity. Do samotného města jezdí i Zlínský expres, což je
navzdory svému názvu spoj InterCity. Železniční stanice v Otrokovicích plní úlohu hlavního
terminálu pro celou zlínskou
aglomeraci. Z Otrokovic jezdí
do Zlína přes Malenovice i meziměstské trolejbusy.
MARTIN HARÁK


