Oslavte Velikonoce
na Křivoklátě.
Zvláštní vlak
vyjede
3. a 4. dubna.
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Oslovujeme lidi
přímo na ulicích

Do práce a zpět
za pouhou korunu

Zábavnou formou
o přejezdech

Promotýmy Českých drah
nabízejí cenově zvýhodněné
poukázky.
STRANA 3

Na trase Praha – Milovice si
cestující vyzkoušeli výhody
přímých vlaků.
STRANA 2

V Hradci Králové se pomocí
modelové železnice naučíte
dopravní předpisy.  STRANA 7

krátce

sloupek

Do Temelína
na přespolní běh

Management
má naši důvěru

J

ihočeský Temelín hostí
v sobotu 20. března boje
o tituly mistrů republiky
v přespolním běhu. V parku zámečku Vysoký Hrádek, kde sídlí Informační
centrum temelínské jaderné elektrárny, se představí
krosaři ve všech mužských
i ženských kategoriích, připraveny pro ně budou dva
okruhy v délce 850, resp.
1 750 metrů. Jako první vyběhnou na trať v 11 h mladší žákyně. Šampionát,
jehož partnerem jsou rovněž České dráhy, vyvrcholí v 15.15 h závodem mužů
na 10 km.

Přinášíme prohlášení
Dozorčí rady a Řídícího
výboru Českých
drah k výrokům
Jaromíra Duška.

D

V Plzni otevřeli
c. k. kantýnu

PREZENTACE. Vybrané modernizované vozy si 16. března přišli prohlédnout na pražské Masarykovo nádraží také generální ředitel ČD
FOTO MICHAL MÁLEK
Petr Žaluda, člen dozorčí rady Jan Bitter a náměstek pro osobní dopravu Antonín Blažek (zprava). 

L

avice ve stylu interiéru
vozů z Rakousko-Uherska. I to je jedno z lákadel
nové nádražní restaurace c. k. Kantýna MMX, která byla ve středu 10. března
za účasti náměstka generálního ředitele ČD pro
správu majetku Milana
Matzenauera (druhý zprava
na fotu) otevřena na plzeňském hlavním nádraží. Nechyběl stylový doprovodný
program včetně tónů cimbálovky. Posedět a občerstvit se tady můžete každý
den od 7 do 19 hodin.

Turisté zamíří
do Hradce Králové

V

e dnech 19. a 20. března se v Hradci Králové
uskuteční veletrh Infotour
a Cykloturistika 2010. Prostory Kongresového centra
ALDIS budou patřit prezentacím krajů, měst a regionů
České republiky i ze zahraničí. Akce se zúčastní také
České dráhy, které budou
na tomto veletrhu mimo
jiné prodávat poukázky
na vybrané relace za zvýhodněné ceny. Stánek společnosti najdou návštěvníci
veletrhu v přízemí Kongresového centra.

Telefonická soutěž
už zná vítěze

T

ři zájezdy pro dvě osoby do hotelu St. Florian*** v oblasti Kaprun a Zell
am See v termínu od 14.
do 18. března byly výhrou
v SMS soutěži vyhlášené
Českými drahami. Ve třech
kolech postupně od 26. listopadu do 16. prosince 2009
stačilo zaslat číslo jízdenky
ve tvaru CD CISLOJIZDENKY a pak už jen spoléhat
na štěstí. To bylo nejvíce
nakloněno Daniele Bartkové, Janu Čumovi a Martině
Morávkové, kterým počátkem března předali vouchery se zájezdy zástupci ČD
v Praze a Brně.
(pt, mn)

Jak investujeme do vozů
Ještě letos budou
České dráhy investovat
do obnovy vozového
parku více než pět
miliard korun. Nové
a modernizované
vozy a jednotky
svezou cestující
na regionálních
i dálkových tratích.

Č

eské dráhy v letošním roce
obdrží nové a modernizované soupravy v rekordní
hodnotě přes 4,5 miliard korun.
Další finanční prostředky zaplatí České dráhy na zálohách
za vozidla, která budou ve výrobě
a společnost je obdrží například
v příštím roce. Dráhy tak budou
investovat v roce 2010 do modernizace vlaků rekordní částku
v hodnotě přes 5 miliard korun.

Vozy pro regionální
i dálkovou dopravu

Investiční plán počítá například s dodávkou 11 souprav

CityElefant, 46 dvou a třívozových jednotek Regionova, 24
velkých přípojných osobních
vozů pro motorové vlaky typu
054, 6 bistrovozů pro dálkovou
dopravu typu ARmpee(61) a 78
revitalizovaných rychlíkových
vozů. Počítá se také s dokončením kontraktu na tři řídicí
vozy k motorovým vlakům řady
954.2. V letošním roce České
dráhy plánují rovněž dodávku
prvních pěti kusů modernizovaných motorových vozů řady
842 a prototypu řídicího vozu
typu 961 pro klasické soupravy
s lokomotivami.
Modernizované a nové soupravy uvedené do provozu v roce
2010 zlepší kulturu cestování
prakticky ve všech krajích České republiky. Především soupravy Regionova, kterých bude
dodáno v letošním roce největší
množství, rozšíří počet již přibližně 120 modernizovaných
jednotek tohoto typu, provozovaných ve všech krajích ČR.
Nové motoráky posílí dopravu
například na Českolipsku, Opavsku, v Jihočeském kraji nebo
na tratích Klatovy – Horažďo-

kterÉ DODÁVKY
PŘIJDOU LETOS
• 11 CityElefantů
• 46 dvou a třívozových
Regionov
• 24 velkých přípojných osobních vozů pro motorové vlaky typu 054
• 6 bistrovozů pro dálkovou
dopravu typu ARmpee(61)
• 78 revitalizovaných rychlíkových vozů
• 3 řídicí vozy k motorovým
vlakům řady 954.2
• 5 modernizovaných motorových vozů řady 842
• prototyp řídicího vozu typu
961 pro klasické soupravy
s lokomotivami
vice a Tachov – Planá u Mariánských Lázní.

Cestující pojedou
rychle a pohodlně

Přípojné vozy pro velké motorové vozy zkvalitní ještě letos cestování v rychlících, spěšných
a osobních vlacích například
v Libereckém kraji, ve východ-

ních Čechách mezi Trutnovem,
Hradcem Králové a Doudleby nad
Orlicí, na Plzeňsku nebo na spojích z Brna do Jihlavy a Veselí nad
Moravou. Nově dodané moderní
patrové jednotky CityElefant nahradí staré pantografy přede-

rekordní
investice 5 miliard
korun zvýší
kvalitu dopravy.
vším na trati z Prahy do Berouna
a posílí šestici těchto souprav
na Ostravsku, kde jezdí na linkách spojujících Opavu, Ostravu
a Český Těšín.
V dálkové dopravě budou nasazeny revitalizované vozy například na rychlíky Praha – Příbram
– České Budějovice nebo Praha –
Ústí nad Labem – Cheb. Bistrovozy budou v provozu na rychlících
a vlacích EuroCity z Prahy přes
Plzeň do Norimberka a Mnichova nebo přes Pardubice a Brno
do Vídně.
Petr Šťáhlavský

Kdo měl štěstí, vyhrál cestu zdarma
Ani na 13. ročníku
výstav cestovního
ruchu Dovolená
a Region nechyběla
expozice Českých
drah s atraktivními
nabídkami a losováním.

O

stravské výstaviště Černá
louka hostilo od pátku 12.
do neděle 14. března tradiční výstavu cestovního ruchu
Dovolená a Region. Zatímco první část představila spektrum
cestovních kanceláří, agentur,
hotelů a lázeňských center, v části Region návštěvníci hodnotili
nabídky turistických destinací
v Česku, na Slovensku, v Polsku,
Itálii a Maďarsku.

Losování dvakrát denně

Po celou dobu výstavy bylo rušno i před stánkem Českých drah.
Ten se nacházel v sousedství
prezentace Moravskoslezského

kraje a Ostravy. „Novinkou letošního veletrhu je prodej poukázek
na vybrané relace a voucherů
v hodnotě 1 tisíc korun za 750
korun a v hodnotě 500 korun za 400
korun,“ infor mova l a
Jitka Kocyanová z GŘ ČD,
která se zhostila
moderování prvního losování
ankety.

Dvojice pracovnic mezinárodní pokladny ostravského hlavního nádraží Stanislava Klosová
a Olga Gavla-

sová v roli hostesek vždy v poledne a v 16 hodin vylosovala
šťastného výherce voucheru
za 500 korun. „Letos byla návštěvnost oproti loňsku větší.
Stánek byl místy doslova v obležení,“ uvedla po skončení výstav
Šárka Juráková z Krajského centra osobní dopravy Ostrava. Jak
dodala, nejvíce lákaly vouchery
za výstavní ceny.

Cesta za kachními
specialitami

V neděli se losovalo dokonce třikrát. Jeden vystavovatel ze Slovenského Grobu u Bratislavy
totiž věnoval do losování poukázku za 50 eur na konzumaci ve své
restauraci s husími a kachními
specialitami. „Atraktivní cenu
jsme jenom podmínili tím, že
výherce se musí v restauraci prokázat jízdenkou z vlaku. Za tím
účelem hostesky vyhledaly a vytiskly i příslušná vlaková spojení
z Ostravy do Slovenského Grobu,“ upřesnila Šárka Juráková.
ivan skulina

ozorčí rada a řídící výbor, který vykonává
funkci valné hromady v akciové společnosti České dráhy, konstatují, že výroky
Jaromíra Duška na adresu
společnosti a jejího managementu jsou nepravdivé.
Hospodaření Českých drah
pod vedením Petra Žaludy a jeho managementu se
ve srovnání s minulostí firmy prokazatelně zlepšilo,
je transparentní a auditované bez výhrad auditora. Oba orgány nesouhlasí
s nepravdivými výroky Jaromíra Duška o zneužití 8 miliard korun z prodeje části
podniku v roce 2008. Celá
částka a veškeré její pohyby byly řádně vyúčtovány
a dokladovány nejen dozorovým orgánům společnosti, ale také Hospodářskému
a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Dozorčí rada konstatuje, že vedoucí pracovníci
Českých drah jsou vybíráni
podle své odbornosti a dozorčí rada je průběžně informována o zásadních
personálních změnách
ve vedení společnosti.
Současný management
Českých drah je vysoce
kompetentní, profesionální a je sestaven ze špičkových odborníků ve svých
oborech. Management společnosti pod vedením generálního ředitele Petra
Žaludy má proto plnou důvěru Dozorčí rady a Řídícího výboru ČD. Tyto orgány
společnosti podporují další
pozitivní změny realizované jejím managementem,
které přinesou vyšší kvalitu služeb pro zákazníky Českých drah a zajistí
stabilitu zaměstnancům
společnosti.

anketa
Jak se vám vypravují
vlaky s novými terčíky?
CTIBOR KARÁSEK

RCVD Brno
Nesporným pozitivem terčíků
je lepší viditelnost vlakových
čet. Pro kolegy s menší rukou může být terčík ale nepohodlný. Současně máme
problém s jeho uskladněním po výpravě vlaku.

JANA VANĚRKOVÁ

RCVD Ostrava
Při výpravě se
s kolegy určitě
vidíme lépe než
dříve. Samotný terčík by ovšem mohl být
trochu menší a určitě by
oranžové straně pomohla
reflexnější barva.

JAROSLAV FILKA

RCVD Ostrava
Výprava vlaku
terčíkem i zrušení služebních čepic je skvělá věc.
Terčíky se mi ale nedrží dobře v ruce. a chybí mi držátko
pro lepší manipulaci. (mh)
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Aktuality

mluvčí čd
Preventivní
vlak opět vyráží
České dráhy pokračují
v úspěšném osvětovém
projektu zaměřeném
na mládež.

S

polečně s policisty, s kolegy z Drážní inspekce
ČR a ČD Cargo i s odborníky z organizace BESIP vypravíme příští týden opět
Preventivní vlak. V pondělí 22. března vyjede z Jihlavy, kde stráví první den,
pak se postupně přesune
do Znojma, Břeclavi, Uher-

Ondřej
Kubala
Tiskový mluvčí
Českých drah
ského Hradiště a v pátek
26. března skončí svou cestu
na zlínském nádraží. Preventivní vlak jede tentokrát
už pošesté. Navštívil zatím
19 měst a programem prošlo
přes osm tisíc návštěvníků,
především teenagerů. Jeho
cílem je ukázat mladým lidem, jak jejich vrstevníci
zbytečně přichází na dráze o život, ať jde o přebíhání
tratí, sezení na okraji nástupiště s nohama v kolejišti, nehody na přejezdech
i přelézání vozů a zásahy
proudem z troleje.
Podle aktuálních dat
Drážní inspekce ČR zemřelo
loni na železnici 215 lidí. To
je častěji než každý druhý
den a značnou část statistik tvoří bohužel mladí lidé
do 20 let. Proto se zaměřuje Preventivní vlak právě
na ně. Ve vlaku se promítají filmy s reálnými záběry
z nehod, studenti diskutují s drážními vyšetřovateli i policisty a nacvičují
první pomoc. Jak přesně
to ve vlaku vypadá a co se
v něm odehrává, najdete na www.ceskedrahy.cz/
preventivnivlak.

z médií
Jízdy na počest
T. G. Masaryka

V

šechna média velmi
kladně hodnotila oslavy
160. výročí narození T. G.
Masaryka. ČD pro tuto příležitost vypravily dva historické vlaky vedené parními
lokomotivami – jeden jel
z Prahy do Lán / Stochova,
druhý vyrazil z Brna do Hodonína a dále do Břeclavi.
Potěšení z akce nezkazilo
cestujícím ani špatné počasí, ani skutečnost, že historická souprava vyjíždějící
z Prahy byla mimořádně
ukončena v Měcholupech.
Za stanicí se totiž stala nehoda na přejezdu a dráhy
musely uzavřít trať. Cestující se v obou soupravách
mohli pokochat Masarykovým salonním vozem.

Z prodeje pozemků
zafinancují opravy

V

druhé polovině týdne se ve všech médiích
objevily informace, že ČD
chtějí ještě v letošním roce
zahájit opravy Masarykova
nádraží. Peníze na opravy
chce společnost získat z prodeje nevyužívaných pozemků, které k nádraží patří.

První změna
jízdního řádu

T

isk upozorňoval čtenáře na dílčí změny
v jízdních řádech, které
od 7. března chystají České dráhy. Nejvýznamnější úpravy mohou očekávat
obyvatelé Karlovarského
kraje, a to především kvůli
výstavbě 3. koridoru na trati Plzeň – Cheb. Změny se
ovšem nevyhnou ani ostatním krajům.
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Jízdné z Milovic za korunu

né CityElefanty. Přímé vlaky doplnily dosavadní spoje linky S22
s přípoji v Lysé nad Labem.
České dráhy v návaznosti na tuto změnu zaznamenávají kontinuální nárůst počtu
cestujících na zmíněné trase.
První průzkumy ukazují, že počet přepravených cestujících
do Milovic po zavedení přímých

Během speciální
prezentační akce
Českých drah se
cestující mohli
svézt z Milovic
do Prahy a zpět
za zvýhodněnou cenu.
A navíc pohodlným
CityElefantem.

akce umožnila
lidem vyzkoušet
si téměř zadarmo
cestu vlakem.

J

ízdné za korunu? I to je dnes
možné ve vlacích Českých
drah. V rámci společné prezentační akce Českých drah
a Středočeského kraje si každý,
kdo cestoval v úterý 9. března
z Milovic do Prahy, mohl koupit a na vlastní kůži vyzkoušet
jízdenku s touto magickou částkou. Dopravce tímto krokem
chtěl motivovat hlavně nové obyvatele Milovic, aby místo auta
začali při cestách do Prahy používat vlak.
V moderním CityElefantu
s odjezdem v 7.48 hodin z Milovic se svezli zástupci Středočeského kraje v čele s náměstkem
hejtmana pro oblast dopravy Robinem Povšíkem, pověřený šéf
ROPIDu Pavel Procházka a zástupci Českých drah, náměstek
generálního ředitele pro obchod
a marketing Miroslav Šebeňa
a ředitel Odboru produktů a obchodu Aleš Ondrůj. Spolu s nimi
se samozřejmě vezli i další cestující, kteří byli částkou za jízdné
mile zaskočeni.
Cestovat za 1 korunu mohli cestující kdykoli v úterý 9. března

vlaků z Prahy meziročně vzrostl
o 10 procent. „Zatímco loni v lednu cestovalo v pracovní dny z Milovic nebo do Milovic v průměru
2 850 cestujících, letos v lednu to
bylo už 3 150 cestujících. Vlak se
tak stále častěji stává běžným dopravním prostředkem pro cesty
za prací i zábavou,“ sdělil Aleš
Ondrůj. „Že jsou vlaky obsazené,
svědčí to, že lidé v Čelákovicích
prý už mají problém si ve špičce sednout,“ doplnil ho starosta Milovic Milan Kraus, který
ještě poznamenal: „Už jen když
vidím vpředu na displeji vlaku
nápis konečná stanice Milovice,
tak musím říci, že to vypadá velmi dobře.“

PŘÍMO A RYCHLE. Cestující z Milovic se na stanici Praha Masary-

kovo nádraží dostanou za tři čtvrtě hodiny.

Foto michal málek

cityelefanty
mezi milovicemi
a prahou jezdí
po hodině.
kterýmkoli z přímých vlaků linky
S20 nebo vlaky linky S22 navazujícími v Lysé nad Labem na vlaky
linky S2. Všechny jízdenky zakoupené za speciální cenu byly
zpáteční a platily až do půlnoci
následujícího dne. Miroslav Šebeňa byl hned prvním výsledkem
z milovické pokladny příjemně
překvapen: „Jen za ráno se prodalo 150 jízdenek.“

Nárůst cestujících
o 10 procent

Trasa nebyla pro tuto promoakci
Českých drah vybrána náhodou.
„Milovice jsou jedním z nejrychleji rostoucích sídel v okolí Prahy, dnes tam bydlí přes osm tisíc
lidí. Velká část z nich přitom
do práce, do školy nebo za zábavou dojíždí do hlavního města,“
vysvětlil ředitel Aleš Ondrůj a dodal: „Společně s objednatelem,
Středočeským krajem, jim nově
nabízíme přímé, rychlé a pohodlné spojení jednotkami CityE-

SKORO ZADARMO. Zpáteční jízdenka mezi Prahou a Milovicemi
stála jednu korunu a platila do půlnoci následujícího dne.

lefant a tento dopravní koncept
chceme představit i lidem, kteří zatím dávají přednost svým
autům.“
Už loni v prosinci, hned po dokončení elektrizace lokálky
Lysá nad Labem – Milovice, České dráhy zavedly přímé spoje
mezi Prahou a Milovicemi. Vlaky jezdí během všedního dne
v hodinovém intervalu. Provoz
zajišťují výhradně klimatizova-

Foto autor

TRŽBY NA TRATI

V

Milovicích se v úterý
9. března prodalo celkem
681 zpátečních jízdenek za speciální cenu v hodnotě 1 koruny.
Za období pondělí 8. až čtvrtek 11. března činily tržby z vnitrostátních jízdenek v této
stanici 67 456 korun. O týden
dříve to přitom bylo v tyto dny
52 255 korun.

Podobné akce
budou pokračovat

Po dojezdu zmíněného vlaku
9404 do cílové stanice proběhla
v Masarykově salonku krátká diskuze na téma perspektivy kolejové dopravy v Praze. „Marketing
na změnu návyků spotřebitele je velmi dlouhodobý proces,
stojí to úsilí a čas,“ řekl mimo
jiné náměstek Šebeňa s tím, že
absolutně vše má být postaveno na spokojeném zákazníkovi. „Tržby pro nás znamenají, že
můžeme dál investovat a hned
letos je naplánována poměrně
rozsáhlá modernizace vlaků,“
dodal.
„Je to smysluplná marketingová akce Českých drah,“ poznamenal náměstek středočeského
hejtmana Robin Povšík. „Jedná
se o způsob, jak se ČD snaží zákazníky nalákat na určité tratě,
ukázat, že má smysl jezdit vlakem. Lidé hledí na peníze a nejradši by všechno chtěli mít za co
nejmenší náklady. Podle navýšení počtu cestujících soudím, že
tah to byl správný, a jenom ho vítám,“ dodal Povšík.
Podobné marketingové akce
plánují ČD ve všech krajích ČR.
Jejich cílem je umožnit lidem
snadno a levně si vyzkoušet vlakovou dopravu zejména tam, kde
dopravce nabízí nové produkty
a vysokou kvalitu vlakové spojení. Už nyní se například mohou
na speciální zvýhodněnou cenu
těšit obyvatelé Táborska nebo Ostravska. 
Martin Navrátil

pro vás
Když se
řekne FISAIC
Přijďte trávit volný čas
mezi nás. Nabízíme
vám mezinárodní
zázemí pro rozvoj vašich
odborných koníčků.

P

od možná na první pohled tajemnou zkratkou FISAIC se skrývá název
Mezinárodní federace pro
kulturu a volný čas železničářů. Ve francouzštině
to doslova zní Féderation
Internationale des Sociétés
Artistiques et Intellectuelles des Cheminots. Federaci

Jarmila
Šmerhová
Výkonná
tajemnice ZS
FISAIC ČD
založili zástupci západoevropských železnic na podnět Francie a Švýcarska
již v roce 1952. V současnosti sdružuje železničáře
z dvaceti pěti zemí Evropy.
Úřední řečí je zde z historických důvodů francouzština
a němčina. Cílem organizace FISAIC je podporovat
činnost železničářů ve volném čase, vytvářet spojení
mezi národními svazy železničářů, a to především
pořádáním mezinárodních kulturních akcí a vzájemných setkání. V rámci
jednotlivých států jsou vytvořeny zemské svazy, které sdružují železničáře
v jednotlivých oblastech
činnosti.
České dráhy, resp. Československé státní dráhy
byly přijaty za člena FISAIC
v říjnu roku 1990. Následně
byl vytvořen dnešní Zemský svaz FISAIC ČD. Agenda
spojená se zajišťováním FISAIC je začleněna do Odboru odměňování a benefitů
Generálního ředitelství Českých drah. V ZS F ISAIC ČD
pracují tyto zájmové skupiny: foto (dia), film a video,
výtvarné umění, filatelie,
modelová železnice a kulturní dědictví železnice,
esperanto (IFEF) a radioamatéři (SRŽ). V rámci uvedených skupin dochází
k setkávání členů, pořádání seminářů, workshopů,
soutěží a výstav na národní
i mezinárodní úrovni. Při
těchto setkáních nejde jen
o účast jednotlivých členů
na akcích, ale také o možnost získávání odborných
poznatků z jednotlivých železničních oborů. O akcích
pořádaných ZS FISAIC ČD
v letošním roce vás budeme
průběžně informovat.

Hospodaření ČD Cargo v roce 2009
Kvůli hospodářské krizi
zaznamenalo ČD Cargo
pokles objemu přeprav
a tržeb. V evropském
kontextu si však
vedlo velmi dobře.

S

polečnost ČD Cargo za rok
2009 přepravila 68,3 milionu tun zboží, což představuje meziroční pokles objemu
přeprav o 17,9 milionu tun, tedy
oproti roku 2008 o 20,8 procenta
méně. Obdobný meziroční pokles o 21 procent firma zaznamenala u přepravního výkonu,
který v roce 2009 činil 12,6 miliardy tunokilometrů.

Nadále kladné cash flow

Celkové předběžné tržby a výnosy ČD Cargo v roce 2009 dosáhly 15 miliard korun. Společnost
tak meziročně utržila o 2,8 miliardy korun méně, což představuje pokles o 15,7 procenta oproti
předloňskému roku. Z hlediska
výsledku hospodaření tak dopravce vytvořil za rok 2009 předběžně zisk před započtením

DOPADY KRIZE. Nejvíce byly v loňském roce zasaženy přepravy železa, stavebnin a automobilů.

úroků, daní a odpisů (EBITDA)
ve výši 741 milionů korun. Zisk
před zdaněním (EBT) dosáhl záporné výše 378 milionů korun.
Rozdíl mezi indikátory EBITDA
a EBT je projevem vysoké míry odpisů, celkově ve výši 1,1 miliardy
korun. Společnost ČD Cargo tak
nadále hospodaří s dostatečně
kladným cash flow.
Z hlediska jednotlivých skupin
přeprav zaznamenala v porovná-

Foto michal novotný

ní s rokem 2008 nejvyšší pokles
komodita železo a strojírenské
výrobky (-36 procent). Výrazně poklesly přepravy stavebnin (-28 procent), přepravy pro automobilový
průmysl (-24 procent), černého
uhlí a koksu (-22 procent), dřeva
a papírenských výrobků (-18 procent) a hnědého uhlí (-12 procent).
Kombinovaná doprava, zahrnující přepravy kontejnerů a návěsů,
poklesla meziročně o 16 procent.

Naopak nárůst o 8 procent v porovnání s předchozím rokem zaznamenala přeprava potravin
a zemědělských výrobků.
V roce 2009 bylo podnikání ČD
Cargo zásadně ovlivněno dopady
hospodářské krize. V evropském
měřítku je vývoj výkonů společnosti ČD Cargo v uplynulém roce
zcela srovnatelný, resp. lepší
ve srovnání se zahraničními železničními dopravci. Podle Mezinárodní železniční unie dosáhli
v roce 2009 významní evropští dopravci následujících meziročních
propadů přepravního výkonu: německý dopravce DB Schenker Rail
(-19 procent), rakouský Rail Cargo Austria (-20 procent), české ČD
Cargo (-21 procent), polské PKP
Cargo (-25 procent), francouzský
SNCF Fret (-26 procent), slovenské
ZSSK Cargo (-27 procent), italská
Trenitalia a belgické B-Cargo (oba
-33 procent) a rumunská CFR Marfa (-40 procent).

Protikrizový balíček

Na výrazný pokles přepravního trhu reagovala společnost ČD
Cargo protikrizovým balíčkem.
Firma zlepšila vytíženost vlaků,

utlumila na minimum neproduktivní výkony ve vlakové dopravě i u posunu při sestavování
vlaků na seřaďovacích stanicích,
snížila výdaje na zásoby, našla
hospodárnější řešení ve spotřebě trakčního paliva i ve využívání dopravní cesty. V neposlední
řadě byly redukovány režijní náklady i náklady na marketing
a propagaci. Po řádném a vstřícném projednání s odbory společnost přistoupila v roce 2009
ke snížení počtu pracovních míst
o 14 procent (1 550 zaměstnanců).
V loňském roce byly rovněž sníženy mzdy o 15 procent přibližně 40
manažerům a vedoucím zaměstnancům firmy. V roce 2010 společnost ČD Cargo plánuje snížení
o dalších 350 zaměstnanců.
Letos ČD Cargo předpokládá
opětovný návrat k ziskovému
hospodaření. Ve svém podnikatelském plánu počítá v roce
2010 s dosažením zisku před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA) přes 1,3 miliardy korun a zisku před zdaněním (EBT)
ve výši cca 150 milionů korun.

Zdeněk Větrovec
Autor je tiskový mluvčí ČD Cargo.
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Specializujeme se na dvojkolí
od vzniku DPOV využívali formou
pronájmu, a mohli jsme začít s jejím zateplováním.

V nymburském dílnách pracují na opravách
motorových vozů řady 854, přípojných vozů
a všech řad dieselelektrických lokomotiv.
Před dvěma lety k tomu přibyla také Pendolina.

V

nymburském provozním
středisku oprav DPOV najdete asi 150 kvalifikovaných zaměstnanců. Všechny má
na povel jejich vedoucí Arnošt
Kohl.

Jak se u vás projevuje hospodářská krize?
DPOV zajišťuje údržbu železničních vozidel a jejich celků pro celou Skupinu České dráhy. V současnosti přehodnocujeme priority, neboť v roce 2008 jsme opravovali ze tří čtvrtin pro ČD Cargo. Tento stav se loni zcela otočil, společnost ČD Cargo omezila zakázky. Na konci roku 2009 se
však dostavilo určité zlepšení situace. Na základě rozhodnutí dozorčí rady se snažíme ve větším
rozsahu získávat zakázky i od externích firem.
Kde se vám podařilo investovat?
Investice v současné době směřujeme do pracoviště kolovky, které bylo původně v rámci DPOV
určeno jen na výměnu obručových kol a případnou reprofilaci

dvojkolí. Opravy většího rozsahu
– prasklé disky, monobloky a podobně – se řešily dodavatelsky,
například na pracovištích bývalých ŽOS. Proto naší první akcí
a prioritou byl plán na doplnění celého procesu opravy dvojkolí a získání soběstačnosti v tomto
oboru. Loni jsme pracoviště vybavili dynamickou vyvažovačkou,
v letošním roce tak dokončujeme první fázi modernizace pracoviště kolovky, kdy se na konci
roku 2009 od německé firmy MAE
dovezl a instaloval lis typu RAD
315 pro lisování dvojkolí. Na něm
se v těchto dnech za účasti dodavatele zaučují naši zaměstnanci
a započal zkušební provoz.
Kolovku by měl ještě doplnit číslicově řízený soustruh pro
dvojkolí do průměru až 1 700 mm.
Dopracováním pracoviště tak
chceme dále získat i certifikaci na opravy vysokorychlostních
dvojkolí, instalovaných v podvozcích SGP 300 a 400 pro vozy
Siemens a pro Pendolina. Mimo
zmíněné investice se nám v loňském roce podařilo odkoupit rotundu od RSM Praha, kterou jsme

Arnošt Kohl
Vedoucí provozního
střediska oprav Nymburk

V

roce 1989 nastoupil
do pobočného lokomotivního depa v Meziměstí, nejdřív coby kandidát
na strojvedoucího, po pěti letech postoupil na místo technika. Pak se stal inženýrem
železniční dopravy pro opravy a v roce 1998 vedoucím
oprav. Vzhledem ke změnám v depu Meziměstí přešel
roku 2003 na pozici vedoucího oprav v provozní jednotce Trutnově a v červnu 2004
využil nabídky vést opravy
v tehdejším DPOV Nymburk.
Zde zažil přerod DPOV na akciovou společnost se sídlem
v Přerově a již dva roky pracuje jako vedoucí provozního
střediska oprav Nymburk.

Jak spolupracujete s ostatními
středisky oprav?
Vzhledem k tomu, že jsme součástí jednoho DPOV, lze naši
spolupráci označit za velmi dobrou. V rámci jednotlivých stupňů oprav provozní střediska
participují na opravách jednotlivých dílů, kdy využíváme specializovaných pracovišť na opravy
komponentů v rámci DPOV. Třeba spalovací motory do lokomotiv
714 posíláme k opravě na specializované pracoviště v PSO Veselí
nad Moravou, k nám se zase soustřeďují opravy dvojkolí. Převodovky z motorových vozů MVTV2
pro opravu trakčního vedení
a motorové vozy 810 jsou opravovány na jiném specializovaném
pracovišti ve Valašském Meziříčí. Specializace je tedy pro nás
jednou z cest, jak si práci udržet.
Pustili jste se i do opravy historických motorových lokomotiv...
Ano, i toto je jednou z částí našeho programu. Před dokončením
je T 478.1010 původně z depa Libeň, která se opravuje na základě dohody mezi VUZ a DPOV.
K této lokomotivě se podařilo
sehnat původní podvozky. Lo-

komotiva by se měla brzy představit v muzeu v Lužné. Důležitá
pro nás je i zakázka na starší
vozy ČD. Mohli bychom revitalizovat jeden vůz měsíčně, čímž
by vznikla nová pracovní místa.
Nyní provádíte i hlavní opravy
Pendolin...
Nejdřív se tyto opravy prováděly
po ujetí zhruba 600 tisíc kilometrů ve stupni vyvazovací opravy. Loni jsme začali dělat hlavní
opravy po 1,2 milionu kilometrů
– těmi projdou všechny jednotky. A pak znovu budou pokračovat vyvazovací opravy po ujetí 1,8
milionu kilometrů. DPOV je generální dodavatel celé zakázky,
kdy se opravy skříně dělají v Praze na ONJ a v hale v Libni, neboť
v současnosti nemáme zbudovaná stání, kam by se vešly celé
jednotky. Podvozky, které jsou samozřejmě složitější než u jiných
vozidel, se dělají na našich pracovištích. K nim přidáváme i opravy dalších dílů.
Podařilo se nám také vyřešit
vypadávání materiálu z dvojkolí.
Jediným problémem při opravách
podvozků Pendolin jsou dnes
pružiny, u nichž nás trápí dodací lhůta. Do budoucna bychom
se chtěli pustit i do nápravových
převodovek řady 680 a dalších
komponentů z Pendolin.
Martin Navrátil

foto týdne

odpovídá
Jízdenky
přes telefon
Co je nového
v Kontaktním centru
Českých drah? Jak
velký zájem mají o jeho
služby cestující?

D

ne 2. března v 11 hodin
dopoledne byl na pražském pracovišti Kontaktního centra zprovozněn již
čtvrtý prodejní terminál
na elektronické jízdní doklady – veřejnost je zná pod názvem TeleTiket. Telefonický
způsob prodeje jízdních dokladů byl zahájen v srpnu
2007. Za celou dobu jsme
utržili celkem 11 milionů korun, prodali jsme 22 tisíc dokladů a provedli více než 12

Petr Gregor
Vedoucí oddělení
centrálního
zákaznického
servisu
tisíc transakcí. Profesionalita a kvalitní práce operátorů
Kontaktního centra ČD vede
klienty k neustále se zvyšujícímu zájmu. Zatímco jsme
v prosinci 2007 prodali 402
dokladů, v prosinci 2008 to
už bylo 522 dokladů a v prosinci 2009 dokonce 1 486 dokladů. Zprovozněný čtvrtý
prodejní terminál je další
cestou ke spokojenosti našich klientů, kteří nebudou
muset čekat na telefonické
odbavení.
Dále chci zdůraznit, že
v prosinci 2008 jsme výrazně změnili přístup k našim
zákazníkům, kteří chtějí
předat své připomínky, pochvaly a stížnosti. Klienti se na nás mohou obracet
nejen písemně, ale i telefonicky. Všichni operátoři byli
proškoleni z profesionální
komunikace se zaměřením
na řešení krizových stavů.
Jistě si dokážete představit,
že zvláště agresivní klienti
si při hovoru neberou servítky a chtějí hned přepojovat na generálního ředitele.
V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 2 127 hovorů
na zvláštní linku určenou
pro příjem těchto připomínek a stížností. Pouze 879
zaznamenaných podnětů
určených k řešení je podle
mě pozitivní vizitkou práce
Kontaktního centra ČD.

doprava
Miliarda pro
interoperabilitu
OPTICKÝ KLAM. Přes údolí sice jedou nákladní automobily, ale ne na svých kolech. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné

číslo a číslo bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte 500 korun. Podmínky najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar. 

Foto jan DOSTÁL

Oslovujeme zákazníky přímo na ulici
Propagační kampaní
na veřejných
prostranstvích chtějí
České dráhy získat
nové zákazníky. Lidé si
mohou koupit cenově
zvýhodněné poukázky.

O

d 8. března do 1. dubna
probíhá speciální prodejní kampaň Českých
drah. Na autobusových nádražích, v nákupních centrech, stanicích metra, v blízkosti kin,
na velkých náměstích – tam
všude můžete potkat obchodní
týmy ČD. Akce kromě Prahy probíhá také v Brně, Ostravě, Plzni,
Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Českých
Budějovicích a Olomouci.

Jaké hledáme cestující

Celkem 36 promotérů má za úkol
oslovit a získat cestující z vybraných cílových skupin, především

z řad zákazníků autobusových
společností. Mezi cílové skupiny patří podle zadání například
lidé, kteří jezdí denně do práce či do školy, studenti a mladí
bezdětní. Promotéři vysvětlují výhody vlakové dopravy oproti autobusové.
U jednotlivých skupin cestujících pou žívají členové
obchodního týmu odlišnou argumentaci. U studentů je kladen
důraz na možnosti slev, hromadné jízdenky či zvýhodněné jízdné na festivaly. Pro zaměstnance
má zase význam rychlost spoje,
přípoje a možnost pracovat během cesty na notebooku. Starší
cestující ocení pohodlí a bezpečnost. Pro maminky má význam
zdůrazňovat prostor pro kočárky
či pro pohyb dětí, izolace v kupé
a slevy.
Každý oslovený zájemce dostane informační kartičku velikosti kreditní karty. Současně
mu bude nabídnuta cenově zvýhodněná poukázka na konkrétní trasu. Pokud si poukázku

že držitelé In-karty si jako jediní
mohou nabídku eLiška zakoupit již nyní. Promotéři z tohoto
důvodu vysvětlují lidem nejen
obecné přednosti cestování vlakem, ale také konkrétní výhody
plynoucí z využívání In-karty,
zejména slevu 25 procent z obyčejného jízdného.

Podmínky pro využití
zvýhodněné poukázky

JEZDĚTE S NÁMI. Tým ČD zastavil mladou maminku. Foto M. MÁLEK
zakoupí, dostane ji orazítkovanou s podpisem (případně s parafou) a vloženou do skládacího
letáčku s infokartičkou. K tomu
ještě dostane předtištěné potvrzení o zaplacení.
Tuto poukázku bude moci každý vyměnit u libovolné pokladny
Českých drah, případně přímo

ve vlaku u průvodčího za klasickou jízdenku. Cena, za kterou si
oslovení zákazníci mohou poukázku koupit, prakticky odpovídá ceně eLišky. Rovněž nabízené
relace představují spojení mezi
krajskými městy. Je tedy zřejmé,
že propagační kampaň je zaměřena na nové zákazníky, proto-

Poukázka je využitelná v jednom směru na trase předtištěné
na jejím formuláři.Platnost poukázky končí 11. prosince 2010.
Cestující ji smí použít pouze
ve 2. vozové třídě, v případě spoje SC Pendolino je nutná povinná
rezervace podle ceny, na kterou
zákazník prokáže nárok. Ve vlaku lze také dokoupit doplatky
do vyšší vozové třídy nebo na jízdu delším směrem. Maximální
počet vydaných poukázek se řídí
následujícím omezením: na osobu může být vydáno nejvýše 5 poukázek na 1 relaci.
Petr Horálek

Ministerstvo dopravy
vyhlásilo výzvu
pro předkládání
žádostí z Operačního
programu Doprava.

K

onkrétně se jedná o oblast podpory 1.2 – Zajištění interoperability
na stávajících železničních
tratích, zajištění souladu
s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických
systémů. Díky této podpoře mají železniční dopravci možnost do roku 2013
postupně vyčerpat až jednu miliardu korun. Týká
se to zejména následujících typů projektů: Pořízení a instalace mobilních
terminálů GSM-R do lokomotiv; Pořízení či úprava
informačních systémů pro
telematické aplikace v nákladní železniční dopravě;
Zajištění rekonstrukce brzdové výstroje železničních
vozidel za účelem snížení hluku. Výzva je otevřena
do 30. dubna. Žadatelé mohou získat dotaci až do výše
50 procent z výdajů projektu. Dotace je rozdělena
na 85 procent ze zdrojů EU
a 15 procent ze státního rozpočtu ČR. 
(hop)
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Co se psalo minulý týden v českém tisku
aneb Kdo škodí a dělá ostudu železničářům
Týden:
Elektrárna
od strýce Vika

N

a jméno nemohou přijít Duškovi především
kolegové ze silného Odborového sdružení železničářů (OSŽ), jež až do roku
2007 vedl. Sesadili ho tehdy kvůli podezření na špatné hospodaření: podle
propočtů OSŽ se pod Duškovým vedením prodražily
opravy odborových hotelů téměř o deset milionů.
A navíc se prý začal chovat
paranoidně. V centrále nechal namontovat odposlouchávací zařízení a kamery.
Najal si také mediální
agenturu, za niž vyplatily
odbory téměř sedm milionů korun.
„Doteď nevíme, co pro
nás dělala. Ani její jméno vám nemůžu říct. Podle
smlouvy je tajné. Kdybych
to jméno řekl, Dušek mě zažaluje,“ vysvětluje Jaroslav
Pejša, který Duška v čele
OSŽ nahradil. A mediální
agenturu odmítá prozradit
i Jaromír Dušek. Nadšeně
však vypráví, že agentura
nesloužila jen k jeho osobní
prezentaci. „Posílali jsme
přes ní i peníze politikům
na předvolební kampaň,“
říká bezelstně.
Dušek má také vážný
osobní škraloup: nejasnosti
kolem koupě vodní elektrárny v Jaroměři, kterou v roce
2003 pořídil za více než šest
milionů korun. Vytrvale odmítá doložit, kde tolik
peněz vzal. Dříve tvrdil, že
si na koupi elektrárny částečně půjčil od příbuzných,
dnes je jeho verze jiná: „Celou částku mi půjčil jeden
podnikatel, je to kamarád. Mám s ním sepsanou
smlouvu. Kdo to je, vám neřeknu, to se nedělá.“

Ekonom: Vykolejený král železnic

S

trachem prý Jaromír Dušek nikdy netrpěl. „Bojím se jen sousedova psa
a manželky,“ řekl o sobě týdeníku Ekonom odborový předák,
který v minulých dnech vyvolal mediální poprask, když veřejně prohlásil, že Ministerstvo
dopravy a České dráhy ovládají
homosexuálové.
Kontroverzní výrok pro něj
možná znamená definitivní
konec nadějí na návrat do čela
desetitisícové armády železničních odborářů. Jeho kolegové se
od něj totiž vesměs distancovali. Ale Dušek by měl problémy,
i kdyby zůstal politicky korektní.
Dávno už neplatí, že je skutečným vládcem železnic.
Vše začalo v září 2007 jeho vyhazovem z čela nejmocnějšího
Odborového sdružení železničářů (OSŽ), které dnes i s důchodci
čítá zhruba 70 tisíc členů. Dušek později založil „svůj“ Svaz
odborářů služeb a dopravy, ten
však má jen kolem tisícovky členů. Není to, co to bývalo. „Soud
zatím o mé žalobě týkající se

neplatnosti odvolání nerozhodoval,“ vidí nadále
možnost comebacku.
V OSŽ na to hledí trochu
jinak. „Ve hře je stále asi
devět trestních oznámení a pět žalob, které jsme
na pana Duška podali,“
říká Petr Bazger, výkonný tajemník OSŽ.
Jaromír Dušek ale
tvrdí, že všechna
trestní oznámení
byla už policií odložena a tři z pěti žalob dopadly v jeho
prospěch.
Ještě ale nebyla projednávána
například žaloba, podle níž
by Dušek měl
doplatit nájemné na tržní úroveň
z odborářského bytu,
který kdysi sám sobě
pronajal v Praze-Bohnicích. Platil za něj
až do loňska pouhých
600 korun měsíčně,

a to i v době, kdy už
v OSŽ dávno nebyl.
Celkem po něm Odborové sdružení
železničářů žádá
doplatit 230 tisíc
korun.

„Šlo jen o ateliér, žádný byt.
Stejné podmínky měli i další lidé z vedení Odborového
sdružeční železničářů,“ reaguje Dušek. Jeho bývalí kolegové
mu nemohou zapomenout ani
spoustu jiných věcí, zejména co
se týče spravování a rekonstrukce odborářských hotelů. Především jde o hotely Lesní chata
v Kořenově a Oddech v Peci pod
Sněžkou. Tam prý Dušek překračoval svěřené kompetence a zároveň nechal proplácet i práce,
které nikdy nebyly provedeny.
Škoda byla vyčíslena na deset
milionů korun.
Dnes už konkurenční odborářští bossové vyčítají Duškovi
třeba i to, že léta platil nejmenovanou public relations agenturu, což Odborové sdružení
železničářů stálo 130 tisíc korun měsíčně. „Do té agentury
šly miliony korun,“ uvádí Bazger, který si myslí, že Dušek
dnes těžce nese, že přišel o některé zdroje svých příjmů.
Jiří Pšenička

Týdeník Ekonom, 11. března.

Mladá fronta DNES: Dušek ztratil vliv...
V

elkou bouři vyvolal v posledních dnech odborář Jaromír
Dušek, který obvinil lidi na drahách, na ministerstvu dopravy
i na Úřadu vlády z homosexuálního spiknutí. Jak se na to dívá
ředitel Českých drah Petr Žaluda?

ivana svobodová

Odborový předák Jaromír Dušek prohlásil, že České dráhy
ovládá skupina homosexuálů.
Co vás napadlo, když jste viděl
ten článek?
Nechtěl jsem věřit vlastním
očím. Zvykl jsem si na drahách na různé útoky, ale nenapadlo mě, že by mohlo přijít něco
podobného.

Týden, 14. března.

Jak to vnímala vaše přítelkyně?

Byla překvapena, ale vzala to s humorem. Řekla mi v nadsázce, že
je ráda, že nechodím za holkami.
Vy to ale, předpokládám, neberete s takovým humorem.
Nejsem homosexuál, ale nepřišlo
mi relevantní podobné věci vyvracet. Spíše mi vadilo, že to zasáhlo mé okolí. Například slova
o mafii a špatném managementu, který ovládá České dráhy.
Jak to zasáhlo vaše okolí?
Slova o spiknutí a mafii jsou
absurdní. Ale jestli spolupráce Žaludy a ministra dopravy
Slamečky zařídila dlouhodobé
smlouvy s kraji a dokázala zlepšit hospodaření Českých drah,

tak budiž, ať si tomu říká každý,
jak chce.
Ministr Slamečka, který byl
také těmi výroky dotčen, chce
podat na Duška trestní oznámení a přirovnal výroky Duška k nacistické rétorice. Podáte
také žalobu?
Dráhy uvažují o právních krocích, já osobně ne. Nechci klesnout na úroveň pana Duška.
Považuji jeho slova za obrovský
úlet.
Jaromír Dušek v roce 2008 seděl v Dozorčí radě Českých
drah. Takže také schvaloval
nové lidi do vaše vedení, které
je dnes zde?

Ano, v září a listopadu 2008
hlasoval pro moje dva nové náměstky. Díval jsem se na zápisy
ve středu. Dnes kritizuje jakousi
partičku, ale sám ty lidi schválil.
Ptám se, proč další útoky na dráhy přišly teď?
Útoky a kritika na vás jsou trvalé. Vy snad vidíte nějakou
změnu?
Snížili jsme loni náklady o miliardu, výdaje na marketing o 200 milionů a ty peníze, z nichž někteří
lidé profitovali, jim podle všeho
chybí. Jsem přesvědčený, že kritika přichází hlavně od lidí, kteří si zde jeli svůj vlastní byznys.
Viliam Buchert

MF Dnes, 13. března.

Reflex: Dušek
do gay klubu

O

dborářský šéf Dušek konečně vysvětlil národu,
proč jsou soustavně problémy se železniční dopravou.
Je to jednoduché – železnice
jsou totiž ovládány spiknutím buzerantů, kteří drahám cílevědomě škodí.
Že je odborář Dušek těsně
nad hranicí debility, ukázal
už v minulosti, když něco
vykřikoval o židovské firmě. Nyní se však podívejme na jeho poslední výroky
z hlediska psychopatologického, z hlediska toho, jací
lidé vlastně podobné paranoidní vize mívají a jaké
hlubinné motivace k němu
vedou.
Zdravá psychika v realitě
žádné spiknutí nevidí, realita funguje bez nějakých
Židů či homosexuálů tahajících v pozadí za nitky.
Hluboké přesvědčení o tom,
že někdo v pozadí ovládá realitu, bývá příznakem paranoidní percepce (česky
stihomamu).
Co ale ukazuje, když nějaký pacient soustavně myslí na homosexualitu, sex
s chlapem, a vidí homosexuály všude, kam se podívá, a cítí, že svět je těmi
homosexuály řízen? Taková percepce obvykle znamená, že onen pacient na sex
s chlapem myslí mnohem
více, než je v populaci obvyklé, a že jej homosexualita prostě zajímá a láká.
A tak prosím pana odboráře Duška, aby si svou
orientaci a fascinaci homosexualitou, která ho zjevně
uvnitř tlačí, šel odventilovat někam do gayklubu,
kam patří, a nesmrděl s ní
v politice.
Jiří X. Doležal

Reflexy.cz, 8. března.
Všechny citované texty jsou
redakčně kráceny.

Pomluva je něco,
... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Nátěrová hmota;
smyčka; sonda. – B. Poté; kloaka;
svinovací závěs. – C. Právo odporu;
týkající se slohu; plazi. – D. Typ lyžařského
výtahu; jíti po stopách; šermířská zbraň.
– E. Příjemná; rytmický celek; souhlas;
roční období (slov.); naříkat (kniž.). –
F. Avšak; hlavní město Peru; zpěvohra;
srbská čepice; papoušek. – G. Fáze Měsíce;
užitek (v nář.); značka malířského
nátěru; jílovitý nerost; hrdina (kniž.). –
H. Částice hmoty; mládě kura; hubovat;
oční duhovka (anat.); touše. – I. Někdy
dávno (kniž.); sloní zub; značka pracího
prášku; proud; kruh. – J. Olina; stovky;
patřící Babetě; ovocná zahrada; úkon.
– K. ZAČÁTEK TAJENKY. – L. Nauka
o světle; kulička k navlékání; popěvek. –
M. Ďábel; kovbojské slavnosti; opojení.
– N. Žádná věc (slov.); šicí vlákno; značka
elektrospotřebičů.
SVISLE: 1. Božský pokrm; otázka při
sázce. – 2. Letec; kus mletého masa
v omáčce. – 3. Struma; čirá tekutina;
plátěné přístřeší. – 4. Mnoho; přemýšleti.
– 5. Květenství šeříku; noviny; spínač.
– 6. A sice; autodidakt; obyvatel
západočeského města. – 7. Krychle;
spojovací součást. – 8. Ploška před
křídlem letadla; dravec; bůžek lásky. –
9. Topivo; výzva; král elfů. – 10. KONEC
TAJENKY. – 11. Vědro u studny; obracet
pluhem; váhat. – 12. Směnečný ručitel;
součást portlandského cementu; vůdčí
myšlenka. – 13. Stavební výtah; ironický
člověk. – 14. Kout; praobyvatel Itálie;
značka zápalek. – 15. Nápor; kopie;
pohovka. – 16. Nepodlehnout; postupně
obdarovat. – 17. Evropanka; křemenná
hornina; kornoutnice. – 18. Malý prezent;
blízká krajina. – 19. Rovněž; temnota.
NÁPOVĚDA: G. osoh, ilit; 8. slot.
Autor: Petr Hajniš
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průmysl
Mise do Turecka
přinesla výsledky

S

polečná prezentace českých firem na tureckém železničním trhu pod
záštitou Czech Trade je
příkladem, jak pomoci českým výrobcům prosadit se
na trhu v současném období, které je poznamenáno
ekonomickou krizí, a to obzvláště v železničním oboru.
Účast a prezentace společnosti Dako-CZ v Turecku
přinesla výsledek v podobě získání tendru na 150
kompletních brzdových
souprav pro nákladní vozy
v hodnotě 13 mil. Kč. Provozovatelem těchto vagonů
s brzdovými systémy od firmy DAKO-CZ jsou turecké
dráhy TCDD.

Nový most
přes Klabavu

S

družení firem Skanska
DS (vedoucí), Eurovia CS
a Subterra pokračuje ve stavbě Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany. V současné
době se provádí v Rokycanech kompletní rekonstrukce železničního mostu v km
86,021. Ten překonává silnici třetí třídy, říčku Klabavu
a stezku pro pěší a cyklisty. Původní most pochází
z roku 1861, druhá polovina
mostní konstrukce byla přistavěna při zdvoukolejňování trati v roce 1925.
Kamenný most se čtyřmi
kruhovými oblouky bude
nahrazen mostem novým,
a to se třemi optimálně postavenými oblouky, což má
zabránit opakování neblahých následků z povodně
v roce 2002. Dochází také
k posunu os kolejí o necelé
čtyři metry.
Stavební práce byly zahájeny v loni v říjnu postupným rozebíráním původní
konstrukce pod druhou kolejí. Dále následovalo založení nové konstrukce
vrtanými piloty, v současné
době probíhají práce na zřízení základů pilířů a opěr.

První vlak by měl po nové
mostní konstrukci ve druhé koleji projet koncem
srpna, kdy zároveň začne
rekonstrukce druhé poloviny mostu. Po ní by se mělo
začít jezdit koncem května
příštího roku.
Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty. Celkové náklady dosahují
4,5 mld. Kč, na financování
se výrazně podílí EU v rámci Operačního fondu Doprava. Dokončení celé stavby se
plánuje v roce 2012.

Zkoušky v zimních
podmínkách

Z

ačátek roku 2010 přinesl na Zkušebním centru
VUZ ve Velimi kromě relativně bohaté sněhové nadílky také řadu zkoušených
vozidel. Již delší dobu se zde
vyskytují všechny tři dosud
vyrobené lokomotivy ŠKODA
109E, které měly možnost
vyzkoušet provoz v zimních
podmínkách. Opět po roce
se mohly setkat se zástupkyněmi lokomotiv SIEMENS
HLE 18 pro Belgii.
K vidění zde byla další modifikace jednotky
z rodiny ALSTOM Coradia
Continental, tentokráte
ve třívozovém provedení pro
německého soukromého
dopravce Agilis. V polovině
února dorazily do zkušebního centra dvě zástupkyně lokomotiv VOITH Gravita
10BB v provedení pro DB,
které mají objednáno 600
kusů těchto lokomotiv.

(acri)
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Británie chce rychlé vlaky
V Londýně uspořádali
před časem kongres,
jehož cílem bylo
připravit veřejnost
na zavedení sítě
vysokorychlostních
železničních tratí
ve Velké Británii.

áklady na vybudování
takzvaného Citytunelu v Lipsku budou vyšší, než
se původně očekávalo. Podle aktuálního odhadu bude
dražší až o 56 procent, celkové investice dosáhnou
výše 893 milionů eur (cca
23 miliardy Kč). Tunel má
být v provozu od prosince
2012, umožní zavedení nové
trasy městské rychlodráhy
S-Bahn, která bude v Lipsku fungovat jako podzemní dráha.

V

Nové využití
pro Metropolitan

D

B našly nové využití pro
bývalé soupravy luxusních vlaků Metropolitan,
které spojovaly od roku 2004
Kolín nad Rýnem a Hamburk. Ze dvou speciálně konstruovaných souprav bude
vytvořena jedna jedenáctivozová jednotka o třech
vagonech 1. třídy a osmi vozech 2. třídy pro trať Berlín – Hamburk. Souprava
může dosahovat rychlosti až
220 km/h, proto bude využívána jako náhrada za vlaky
ICE, které jezdí na této trase
až 230 km/h.

DB potvrdily nákup
dalších Talentů

N

Celosvětový vývoj

Japonsko

Zástupce společnosti JR Central vyzdvihl technické vlastnosti nového vlaku Shinkansen N
700 T v porovnání se svými evropskými konkurenty. Například
88 procent poháněných dvojkolí poskytuje vlaku velké zrychlení. To je pro japonský systém
obsluhy tratí nutností, neboť se
na tamní síti vlaky často předjíždějí. Japonský průmysl hodlá za podpory JR Central nabízet

Citytunel v Lipsku
podraží

N

poslední době došlo
ve Velké Británii k několika událostem, díky nimž
se tamní občané začali zajímat
o vysokorychlostní železnici.
V první řadě to bylo slavnostní
uvedení do provozu druhé části
vysokorychlostní tratě pod kanálem La Manche a současně
modernizovaného londýnského nádraží St. Pancras. Svůj význam hraje i odpor Britů proti
plánované výstavbě třetí startovací a přistávací dráhy na londýnském letišti Heathrow.
Odpůrci poukazují na fakt, že zejména řada vnitrostátních letů
by mohla být nahrazena vysokorychlostními vlaky.
Britské ministerstvo dopravy a provozovatel infrastruktury
Network Rail 2008 dospěli k závěru, že i přes rozsáhlé investice do modernizace dosáhne trať
z Birminghamu do Londýna brzy
svých kapacitních možností. Ministerstvo proto požádalo UIC
a vybrané železnice, aby prezentovaly své zkušenosti s vysokorychlostním provozem.

Ředitel UIC Ignacio Barron upozornil na postupné rozšiřování vysokorychlostní dopravy.
V současnosti existují projekty na výstavbu vysokorychlostních železnic například v Polsku,
Portugalsku, Rusku, Kanadě či
Indonésii. V roce 2009 bylo v provozu již 10 379 km tratí, dalších 13 469 km bylo ve výstavbě
a 17 579 km naplánováno. V posledních dvou kategoriích má
největší podíl Čína. Do roku 2024
UIC očekává ztrojnásobení délky
současné vysokorychlostní sítě.

německo

PERSPEKTIVA. Velmi rychlé vlaky mohou i ve Velké Británii konkurovat letadlům. 
tento vlak po celém světě v šesti
až šestnáctidílné variantě, proniknout chce především na americký trh.

u stanice Paris Gare de Lyon, odkud odjíždí 95 rychlovlaků denně, vzroste v letech 2020 až 2025
tento počet na 145 spojů!

Francie

Itálie

Ředitel SNCF pro strategii vyzdvihl vedoucí úlohu Francie při
vývoji vysokorychlostních vlaků v Evropě. Klíčovými faktory
úspěchu těchto vlaků ve Francii
jsou například tratě, které jsou
určeny jen pro vysokorychlostní
provoz, či nasazení patrových vozidel. Důležitá je rovněž interoperabilita francouzské železniční
sítě, neboť rychlovlaky TGV jezdí
na 1 900 km vysokorychlostních
tratí a dále na 7 000 km konvenčních tratí. Velkým problémem je
značné zatížení pařížských nádraží, které se stále zhoršuje.
SNCF očekávají, že například

Zástupce prvního italského
soukromého dopravce, Nuovo
Transporto Viaggiatori (NTV),
informoval, že na koridoru Turín
– Milán – Řím – Neapol očekává
v roce 2015 až 150 tisíc přepravených cestujících. Společnost NTV
objednala u firmy Alstom 25 jedenáctidílných vlaků AGV, které
mají kapacitu 480 míst. Pro údržbu vlaků AGV se plánuje výstavba
vlastního depa.

Německo

Akcent byl kladen na komplexní železniční síť Německa, která slouží nejen vysokorychlostní

FOTO MARTIN HARÁK

a regionální, ale i nákladní dopravě. Současně jsou vysokorychlostní vlaky integrovány
do taktové dopravy. Do roku 2025
by měly být postaveny nové vysokorychlostní tratě Lipsko – Erfurt
– Ebensfeld a Stuttgart – Ulm.

ěmecké dráhy DB Regio potvrdily objednávku na výrobu dalších 22
souprav TALENT 2 pro zajištění dopravní obslužnosti ve středním Hesensku
(Mittelhessen-Netz). Soupravy mají být k dispozici
do prosince 2011. Dopravce

Španělsko

Cílem železniční společnosti
RENFE je provozování až 10 tisíc
kilometrů tratí v roce 2020. Poté
by až padesát procent obyvatelstva mělo garantovánu zastávku
vysokorychlostní tratě ve svém
městě a devadesát procent v dosahu 50 kilometrů. S celkem 231
vysokorychlostními vlaky je Španělsko na třetím místě za Japonskem (451) a Francií (389).
STANISLAV HÁJEK

S využitím Schweizerische
Eisenbahn-Revue.

DB Regio uzavřel se společností Bombardier rámcovou
smlouvu na dodávku celkem
321 jednotek, z toho ve 120
případech byly již objednávky potvrzeny. Nové vlaky jsou určeny pro S-Bahn
v Norimberku, Moseltalbahn z Koblence do Trieru,
trať Chotěbuz – Lipsko, linky v okolí Cách a Kolína nad
Rýnem a trať Norimberk –
Würzburg.
(PeŠŤ)

České dráhy v čele železničních statistiků

Č

eské dráhy převzaly loni
na podzim předsednictví
Statistické skupiny Mezinárodní železniční unie. Stalo se tak
po zvolení Romana Štěrby do čela
tohoto orgánu. Železniční statistika UIC představuje renomovaný
a široce akceptovaný zdroj informací o vývoji železničního sektoru v Evropě a celém světě. Vychází
z dojednaných metodických ustanovení, jednotlivých šetření mezi
členskými podniky a poskytuje
interní a veřejné údaje. Součástí

agendy předsednictví je i aktivní
spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi.
V čele Statistické skupiny stojí
předseda volený na čtyřleté období. Šéf skupiny zároveň předsedá
řídicímu výboru. Ten je aktuálně složen ze zástupců BDŽ, ČD,
CFR, DB, FS, MÁV, NRIC, ÖBB,
RENFE, SNCB a SNCF. Z původního statistického střediska UIC
se třemi pracovníky zůstal na ředitelství UIC jediný zaměstnanec
zajišťující veškerou adminis-

trativní agendu skupiny. ČD se
od svého vzniku v roce 1993 aktivně podílejí na práci drážních
statistiků. V minulém desetiletí nejdříve předsedaly pracovní
skupině na revizi metodických
ustanovení a následně řídily pracovní skupinu Finanční ukazatele. Proto byly loni osloveny UIC
a partnerskými drahami, aby
převzaly odpovědnost a funkci
lídra Statistické skupiny.
V rámci statistik se měsíčně
sbírají základní data o osobní

a nákladní přepravě, pololetně
k tomu přistupují evidenční údaje o infrastruktuře, vozidlech,
nehodovosti a tržbách. Jednou
ročně se přidávají data prostřednictvím 45 formulářů. V závěru
roku vychází Ročenka mezinárodní železniční statistiky, která je členěna podle jednotlivých
odvětví do 33 tabulek.
V posledních dvou letech pracují železniční statistici z členských podniků na přípravě
nových výkazů a ukazatelů se

zaměřením na trvale udržitelný
rozvoj a sledování vnitřní a vnější bezpečnosti železnice. Velká
pozornost se zaměřuje i na lidské zdroje, podíl žen na zaměstnanosti, délku výkonu povolání
u dráhy atp. U osobní dopravy
je snaha drah získávat přes UIC
například informace o rostoucím
významu nových prodejních kanálů při odbavování cestujících.
Důležitou součástí kvality služby je i sledování přesnosti provozu vlakové dopravy.
(pt)

krátké zprávy ze světa
DB Schenker staví
terminál v Sofii

Vlakový zabezpečovač Nová železniční trať
ve střední Asii
pro Taurusy

V blízkosti bulharského hlavního města buduje společnost
DB Schenker logistické centrum. Do provozu má být uvedeno letos
na jaře. Největší hala má výšku
10 m a rozlohu 3 000 m2. Nabídne místo pro 4 000 palet a bude
vybavena regály. Další překladištní hala o ploše 2 000 m2 disponuje 30 branami. Terminál
má dvě vlastní přístavné koleje
o délce 220 metrů. Rampa umožní současné odbavování tří čtyřnápravových vagonů. Na druhé
koleji se dá nakládat a vykládat
současně šest vagonů.

Firma Alstom vybaví pro rakouské dráhy
ÖBB několik set vozidel vlakovým zabezpečovačem typu Atlas
200. Jedná se o evropský vlakový kontrolní systém 2. úrovně
(ETCS Level 2). Program zahrnuje 332 lokomotiv Taurus řady
1016/1116, 50 vícesystémových
lokomotiv Taurus řady 1216
a 67 řídicích vozů Railjet. Zakázka v hodnotě 90 milionů eur počítá i s údržbou vozidel po dobu
25 let. K tomuto účelu firma Alstom otevře ve Vídni vlastní zastoupení. První prototyp má
vyjet koncem letošního roku.

Islámská banka pro
rozvoj dala zelenou
financování výstavby
257 kilometrů dlouhé tratě v Turkmenistánu, když schválila úvěr ve výši
371 milionů dolarů. Tento projekt je částí 936 kilometrů dlouhé tratě, která spojí Kazachstán,
Turkmenistán a Írán. Cílem je
prohloubení vzájemných hospodářských a obchodních vztahů.
Dále má jít o variantu k dopravnímu koridoru Evropa – Kavkaz
– Asie (Traceca). Projekt je rovněž alternativou k ruské severojižní trati, která propojí Rusko
s Ázerbájdžánem a Íránem.

Přímý vlak spojuje
Berlín se Slezskem

CapTrain sjednocuje
aktivity

Společnost DB Schenker Rail zkracuje
průběžným nákladním vlakem dopravní čas mezi polským
Slezskem a braniborským seřazovacím nádražím Seddin.
Od počátku roku jezdí dvakrát
týdně nový přímý vlak s názvem
Linienzug Schlesien, který zkrátil dopravní časy v Polsku na polovinu. Vlaky obsluhují kromě
jiného nádraží Wroclaw Gadow, Kedzierzy, Kozle, Gliwice
a Jaworzno-Szczakowa. Partnerem v Polsku je DB Schenker Rail
Polska – nová dceřiná společnost
vzniklá z akvizic PCC a PTK.

SNCF Geodis, nákladní odnož francouzských státních
železnic, která má
sídlo v Paříži, sjednocuje pod novou obchodní
značkou CapTrain všechny zahraniční aktivity v nákladní
přepravě. Francouzské dráhy
se chtějí svým produktem CapTrain ještě více zaměřit na požadavky zákazníků. S ohledem
na působnost v jednotlivých evropských zemích tak pod novým
názvem najdeme společnosti CapTrain Deutschland, CapTrain Italia, CapTrain Romania
a další.
(kla, zaj, jh)
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DOVOLENÁ 2010
321 ESCAPE CESTOVNÍ KANCELÁŘ, Lenka Jandošová, Dominikánská 1, 301 00 Plzeň
KONTAKT: tel: 377 917 476, 774 569 321
Všechny destinace dostupné vlakem.
ITÁLIE
Hotely s polopenzí – os./týden:
Ostrov ISCHIA – český delegát
2* hotel Casa Nicola – 4 750 Kč
3* hotel Aragonese – 6 090 Kč
3* hotel Baia Verde – 7 550 Kč
3* hotel Corona – 7 990 Kč
4* hotel Mediteraneo – 8 650 Kč
PALMOVÁ RIVIERA
Rimini: 3* hotel Niagara – 6 550 Kč
Pesaro: 3* hotel Rex – 6 550 Kč
KALÁBRIE
Diamante: 2* hotel Cristina – 6 590 Kč
Capo Vaticano: 3* hotel La Bussola – 7 390 Kč
Apartmány s kuchyňkou – cena APT/ týden:
PALMOVÁ RIVIERA
Rimini: APT pro 4 os. – 7 450 Kč
Marotta: APT pro 4 os. – 6 990 Kč
San Benedetto: studio pro 3 os. – 4 690 Kč
Alba Adriatica: APT pro 3 os. – 4 350 Kč
KALÁBRIE
Scalea: APT pro 4 os. – 4 890 Kč
Praia a Mare: APT pro 2 os. – 5 590 Kč
Capo Vaticano: APT pro 2 os. – 5 590 Kč
Tropea: APT pro 2 os. – 4 990 Kč
Sellia Marina: APT 2 – 3 os. – 4 890 Kč
Brancaleone: APT 2 – 3 os. – 6 990 Kč
Gallipoli: APT 2 os. – 3 590 Kč
KAMPÁNIE
Agropoli – 8 390 Kč
SICÍLIE
Portorosa: APT 2 os. – 6 650 Kč
Brolo: APT 2 os. – 8 990 Kč
Ubytování se snídaní – cena os./noc:
TOSKÁNSKO
S. Vincenzo: 3* hotel 790 Kč
SICÍLIE
Taormina: penzion 720 Kč

ŠPANĚLSKO
Hotely s polopenzí – cena os./týden:
KATALÁNSKO – český delegát
Malgrat de Mar: 3* hotel Rosa Nautica – 4 190 Kč
4*hotel Luna Club – 5 950 Kč
Pineda de Mar: oblíbený 3*hotel Koppers – 3 850 Kč
Calella: 3*hotel Catalonia – 4 190 Kč
3* hotel Villa – 5 850 Kč
ŘECKO–Ostrov ANDROS
Batsi: 7 600 Kč APT 2 os./týden
Kypri: 3* luxusní hotel Perrakis – 8 750 Kč/os.
s polopenzí – vyhlášená kuchyně
Organizované zájezdy VLAKEM
POBYTOVÉ:
ISCHIA – Termální ráj
11. 6.–20. 6., 10. 9.–19. 9. – 7 390 Kč
7x ubytování s polopenzí v 2* hotelu
Kouzelné ŠPANĚLSKO
11. 6.–20. 6., 3. 9.–12. 9. – 6 690 Kč
7x ubytování s polopenzí ve 3* hotelu
POZNÁVACÍ:
Západní Sicílie – exotická, mystická
9. 6–19. 6. – 10 990 Kč
Marsala, Selinunte, Egadské ostrovy,
Trapani, Erice.
6x ubyt. s polopenzí ve 3* hotelu.
Costa del Sol a perly Andalusie
13. 10.–24. 10. – 9 590 Kč
Malaga, Granada, Córdoba, Gibraltar,
Ronda, Barcelona.
7x ubyt. s polopenzí ve 3* hotelu.
Švýcarsko – Kouzlo hor
16. 6.–20. 6. – 3 790 Kč
Švýcarsko – Od ledovce k palmám
7. 9.–12. 9. – 4 790 Kč
Polsko – Lodě na kolejích – světový unikát
27. 7.–1. 8. – 4 990 Kč
Řím – věčné město, 6. 10.–10. 10. – 3 990 Kč

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

VZPOMÍNÁME

DOVOLENÁ V ITÁLII

„Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.“
Dne 20. 3. 2010 uplynou dva
roky, co nás navždy opustil
pan Jiří Vaněk, mechanik
kolejových vozidel v depu Veselí
n. Lužnicí.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

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

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

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

nabízí výrobu přechodových kolejnic tvarů:		
R65/S49, UIC60/S49, R65/UIC60			
Bližší informace podá: Hoyer Petr			
mob.: 602 407 807 mail: hoyer@dscht.cz

Duchcovská svařovna a.s.
nabízí k odprodeji 2 kusy „Montážní portálový jeřáb MŽ 5 + 5 t“, cena dohodou.
Nadace Okřídlené kolo vyhlásila veřejnou sbírku na opravu parní
lokomotivy 464.202, která je součástí sbírky Železničního muzea
Národního technického muzea v Praze. Akce probíhá až do 31. prosince 2011. Přispívat je možno na bankovní účet číslo:
215592525/0300.
Parní lokomotivy řady 464.2 dodala Československým státním
drahám lokomotivka Škodových závodu v Plzni v roce 1956.
Lokomotivy byly nakonec vyrobeny pouze dvě a staly se posledním
typem parních lokomotiv vyrobených pro ČSD. Lokomotiva 464.202
byla v provozu až do roku 1974, kdy byla předána do sbírek Národního
technického muzea.

Brač Postira – villa Kokiče***
+ Firstminut,
loď v ceně 5 686-7 641 Kč
-----------------------------------------Ubytování:
Itálie – Lido Adriano aj.
Rez. Tereza 4 660–15 600 Kč/apt. 5 os.
-----------------------------------------29. 4.–3. 5. Karneval v Rijece
2 noci + sníd., lehátko aj., 4 190 Kč
-----------------------------------------17.–27. 5. Jordánsko + Sýrie
poznáv. letecky,
9x nocleh + snídaně hotely**
od Hamá po Wádí Rum, 29 990 Kč
----------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

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

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

CK Kysuca Tour, spol. s. r. o. ponúka
letné dovolenky so zľavou pre deti
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimosezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2 850 Kč na osobu
3 750 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
SOZOPOL
2 850 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
4 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom, chladničkou a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimosezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
2 lôžková izba
6 500 Kč
9 100 Kč
9 900 Kč
3 lôžková izba
6 800 Kč
10 800 Kč
11 700 Kč
4 lôžková izba
7 600 Kč
13 700 Kč
14 500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
• 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimosezóny 2 400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez
ceny za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk alebo osobne v kancelárií
na ŽST Kys. N. Mesto alebo na telefónoch 00421/41/4211620, alebo želez. telefón 900/421/930/831/57,
mobil: 00421/908 219 442 alebo emailom:ckkt@stonline.sk.

NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ 2010
MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.

Vlakové poznávací zájezdy

Duchcovská svařovna a.s.

nabízí:
Č. Hora, hotel** od 3 990–5 890 Kč
klimatizace zdarma! 7–10 noclehů
lednice, balkon aj., lehátko, taxa
-----------------------------------------Bulharsko 4 790 – 6 190 Kč
– 9/10nocí
vč. lehátka, transfer, 2lůž. pokoje
4lůž. apartmá, balkony aj.,
delegát
-----------------------------------------Chorvatsko-Omiš-Nemira
s polopenzí i bez,
2–3lůž. studia 2 990–3 990 Kč

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, 3x místenku, služby
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní
pojištění klienta, vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek:
doplatek za lehátko Berlín – Paříž 450 Kč, Paříž – Berlín 450 Kč
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy).
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: DB, SNCF, rodinní příslušníci
a důchodci ČD: 50% FIP na průjezd Německem a Francií
(výhodnější je brzký nákup jízdenek).
POSLEDNÍ VOLNÝ DVOULŮŽKOVÝ POKOJ!
• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x večeři,
2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce v horách,
služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, místní
průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem, terénním
vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní pojištění
klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní příplatek:
lehátko T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie – Vídeň 570 Kč
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy).
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE
A ONCCFM, rodinní příslušníci s jízdenkou FIP: ÖBB, FS, RENFE
a 50% FIP na SNCF, vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:

6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav – hotel
– přístav), půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Vídeň – Řím 570 Kč
(820 Kč), Řím – Vídeň 570 Kč (820 Kč), nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní
příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci
důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
• 18.–27. 6. Klenoty a moře Černé Hory. Cena 6 990 Kč zahrnuje:
7x ubytování v apartmánech, 3x celodenní autobusové výlety,
1x oběd, pobytové taxy, autobusový zpáteční transfer vlak – hotel –
vlak, 2x lehátko T6, služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje:
vstupy, fakultativní výlety (cca 25 eur/os./výlet), vlakovou dopravu,
cestovní pojištění klientů. Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich
rodinní příslušníci: FIP – MÁV, ŽS, ŽCG.
• 31. 7.–7. 8. Od Rýna po Matterhorn. Cena 6 990 Kč zahrnuje:
5x ubytování, 2x polopenzi, 1x snídani, 3x místenku, služby
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění,
vlakovou dopravu, mezinárodní průkaz YH (ubytovny) za 200 Kč –
vyřizuje CK.
Podrobnosti a programy viz katalog Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

Autobusové jednodenní zájezdy

• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč, odjezd z Českých
Budějovic,
• 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč, odjezd z Českých Budějovic,
• 17. 7. Krimmelské vodopády, odjezd z Českých Budějovic.
Více včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

Itálie – Ischia – vlastní doprava, nejen pro seniory
• Hotel Casa Nicola ** do 26. 6. Cena 5 310 Kč zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, 7x odpolední kávu nebo čaj, vstup

do hotelového bazénu, informační materiály o ostrově v čj, dárek,
česky hovořící delegátku CK. V období 26. 6.–31. 7. cena za osobu
5 555 Kč (pobyty sobota–sobota)

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku – 8.–11. 4.
nebo 21.–24. 4. Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou
penzi, 4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu,
vstup do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod, volný vstup do fitness,
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den. Dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma.
Hotely ve Vysokých a Nízkých Tatrách, při objednání do 31. 3.,
sleva 5 % z katalogových cen!

ČR

• Třeboň – hotel Zlatá hvězda – Velikonoční pobyt.
Cena 3 755 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji (jednolůžkový pokoj
5 030 Kč) zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, přivítací přípitek,
ruční masáž zad a šíje, popř. horních nebo dolních končetin,
whirlpool vanu na 30 min., návštěvu solné jeskyně, 2 hodiny
v aquaparku, návštěvu zámku, fitness po celou dobu pobytu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

Kontakty:

ČD travel s. r. o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 057,
972 243 055, pobočky Na Příkopě 31, tel. 972 243 071,
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874,
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz, www.cdtravel.cz
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pošta
Kolik platit
za roční kupon?

7

V muzeu zachraňují životy

U

případného vyššího zdanění režijního jízdného je třeba zvážit,
z jaké ceny vycházet. Celoroční jízdné In-gold stojí
22 tisíc korun. Jenže s Ingold můžete cestovat 1. třídou a takovýto nárok mají
jen železniční zaměstnanci včetně důchodců, kteří
na železnici odpracovali nepřetržitě 30 let. Těch mnoho není. A protože 1. třída je
u normálního jízdného 1,5
násobkem 2. třídy, mohlo
by se odvodit, že síťová roční jízdenka 2. třídy má cenu
15 tisíc korun. Pak si ale položme otázku, zda většina
držitelů režijních jízdenek
během roku projede jízdné
v ceně 15 tisíc korun. Rozhodně to neplatí pro důchodce, osoby zdravotně
postižené a děti do patnácti
let, kteří mají nárok na různé slevy. Je zřejmé, že stanovit obvyklou cenu pro
držitele režijních jízdenek
není jednoduché.
Podle mě bylo chybou, že
u železničních režijních jízdenek nebyla v posledních
letech prováděna valorizace ceny ročního kuponu. Stávajících 200 korun,
resp. navržených 250 korun pro rok 2010 musí kdekoho dráždit. Na straně
druhé bylo by žádoucí odlišit cenu ročního kuponu pro zaměstnance, jejich
manžel(k)y, děti včetně studentů a důchodce. I když
absolutní spravedlnosti nelze nikdy dosáhnout, přispělo by to k uklidnění
ve veřejnosti. Je třeba kategoricky odmítnout, že uváděných 200 tisíc držitelů
režijních jízdenek (z nichž
více jak polovinu tvoří důchodci) ročně využívá jízdy
v hodnotě 22, resp. 15 tisíc
Josef Šalda
korun.

Časopisy přicházejí
i odcházejí

M

ohu konstatovat, že týdeník Železničář má
úroveň, a proto se na něj
vždy těším. Dozvím se něco
nového, co mne obohatí.
Chápu úsporná opatření,
kvůli kterým se zrušily některé další publikace Českých drah. Je to bolestivé,
ale asi nutné. Mrzí mě, že
se zrušily Tematické přílohy od známých i méně známých autorů. Témata byla
zpracována téměř vyčerpávajícím způsobem. Kolik
jen připomínek přicházelo,
že autor opomenul to i ono
a měl se zmínit o onom. To
svědčilo o zájmu. Uvidíme,
jaké místo si vydobude nový
měsíčník ČD pro vás.

Otto Trejbal

Z vozů řady 810 se
stávají Regionovy

J

iž třicátým pátým rokem
jsou v provozu motorové vozy řady 810. Počátkem
roku 1976 dostaly tehdy již
čtvrt století provozované
vozy M 131.1 elegantního
konkurenta. Nový motorový vůz M 152.0 (původní označení) měl 55 míst
k sezení, skříň byla natřena v kombinaci červené
a krémové barvy, šedivou
střechu a rám. Pohon zajišťoval vodou chlazený motor umístěný pod podlahou
s hydromechanickým přenosem výkonu. V současnosti motorové vozy řady
810 již dosluhují a velká část
postupně prochází rekonstrukcí ve firmě Pars nova.
Setkáváme se s nimi především na lokálních tratích.
Známe je jako Regionovy
ve dvouvozovém i třívozovém provedení. Tyto soupravy k plné spokojenosti
využívám především na tratích Zlínského a Jihomoravského tratě. Milan Kubíček
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

ibžd
Okříšky
7. března

D

opoledne se mezi žst.
Okříšky a Krahulov
střetl na železničním přejezdu P6358, v km 60,874,
osobní vlak 4809 s osobním
automobilem Škoda Felicia. Řidička byla zraněna
těžce, její spolujezdec lehce, ve vlaku ke zranění osob
nedošlo. Přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým
zabezpečovacím zařízením
bez závor. V čele osobního vlaku byl motorový vůz
854.013-0. Škoda byla předběžně vyčíslena na 45 tisíc
korun. Událost šetří R IBŽD
Brno.

Plzeň
9. března

EXPOZICE. Pomocí modelové železnice se dětští i dospělí návštěvníci muzea naučí dopravní předpisy.

V Hradci Králové se
můžete zábavnou
formou poučit
o dopravních
pravidlech platných
pro železniční
přejezdy. V budoucnu
tak třeba někomu
zachráníte život.

V

Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací
techniky v Hradci Králové byl instalován nový exponát.
Jedná se o model automatického
zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu, který je plně
funkční a jeho vlastnosti odpovídají všem podmínkám jako v provozu na dvoukolejné železniční
trati v České republice.

Neznalost předpisů
rozhodně neomlouvá

Důvodem zřízení tohoto exponátu byla skutečnost, že není týdne,
aby nedošlo ke tragickému střetnutí vlaků s vozidly na železničních přejezdech. Při vyšetřování
jednotlivých nehod byla shledána mimo jiné jedna závažná příčina, která provází téměř všechny nehody: řidiči neznají funkci
přejezdového zařízení, odlišnosti jednotlivých přejezdů a symboly jednotlivých návěstních znaků. V praxi se bohužel ukázalo,
že princip provozu a funkci automatických a poloautomatických železničních přejezdů neznají úplně ani vyšetřující orgány, tj. příslušníci policie, soudci,
prokurátoři a instruktoři v autoškolách! Obratní advokáti tohoto nedostatku využívají a mnohdy si i při projednávání případů
vymýšlí.
Výše popsané důvody vedly
k tomu, že v expozici byl vytvo-

CO ŘIDIČI ČASTO ani NEZNAJÍ

1

Když na přejezdu bliká výstražné červené světlo a břevna jsou uzavřena, nemusí to znamenat, že přes přejezd hned nutně pojede vlak. Na trati může
manipulovat montážní vozidlo
traťového hospodářství a rozvážet třeba materiál do určitého místa tratě, přes přejezd nejede a vrací se zpět do stanice. Řidiči vjíždějí na přejezd v domnění, že se jedná o závadu zařízení.
Po manipulaci montážního vozidla ale může přijet vlaková souprava a dojde k nehodě.

2

Jedoucí vlak je obrovská hmota jedoucí po kolejích, kterou nelze snadno zastavit. Rych-

řen a instalován plně funkční
exponát železničního přejezdu
se závorami i s věrnými modely vlakových souprav. Reléová
část exponátu je totožná s technologií zařízení na přejezdech,
včetně kontrolního panelu, který bývá instalován v železniční stanici u výpravčího vlaků.
Na exponátu lze demonstrovat nejen skutečnou (správnou)
funkci zařízení, ale i jednotlivé příčiny nehod. Tyto nehody,
střety silničních vozidel a vlaků
lze na exponátu rozdělit na jednotlivé fáze, což ve skutečnosti

lík nebo nákladní vlak potřebuje k zastavení vzdálenost přibližně 1 000 m. Strojvedoucí sice
vidí vozidlo na přejezdu, ale není
v jeho moci odvrátit střetnutí.

3

Přejezdové zařízení je trvale pod kontrolou výpravčího v určité železniční stanici.
Jakákoli technická závada je
evidována v dopravní kanceláři výpravčím vlaků a je činěno
opatření. V případě závady přejezdového zařízení dostává strojvedoucí vlaku o této skutečnosti
informaci, tzv. OP rozkaz, na základě kterého vlak projíždí přes
přejezd sníženou rychlostí a dává
výstražné znamení.

při případné rekonstrukci nehody není možné.
Ze všech situací, se kterými se
mohou řidiči setkat, jmenujme
následující příklad. Na přejezdu
je zapnuta předzváněcí výstraha,
břevna závor se zavírají, červená
světla blikají, vlak však nejede
a po několika minutách se břevna
závor otvírají a výstraha na stojanu závor zhasíná a případně se
později rozsvěcuje bílé blikající
pozitivní světlo. Tato okolnost se
může opakovat během několika
hodin i vícekrát. Místní obyvatelé i řidiči pozorující tuto situaci

FOTO AUTOR

ji vyhodnotí jako poruchu závor
a přestanou respektovat výstražná červená světla. Další příčinou
nehodovosti je neukázněnost řidičů na železničních přejezdech, které se nacházejí ve volné
krajině. Tam jsou si řidiči jisti,
že je nikdo neuvidí, když udělají dopravní přestupek. Ve městě na světlem řízené křižovatce
málokdo projede na červenou, ale
na širé trati se z ukázněných řidičů stávají kaskadéři. A jsou to bohužel i řidiči autobusů, sanitek,
hasičských vozů.
Je důležité si uvědomit, že
břevna závor jsou pouze doplňkem, nikoliv rozhodujícím prvkem zabezpečovacího zařízení.
Tím jsou červená světla přejezdového zařízení.

Kdy a kam mohou
návštěvníci přijít

Pracovníci muzejní expozice
všechny uvedené situace pomocí
nového exponátu návštěvníkům
demonstrují a principy funkce zařízení objasňují. Zde jsme
uvedli pouze několik případů,
kdy dochází k vážným nehodám.
Nehodu vždy zaviňují řidiči svojí nezodpovědností, neznalostí,
spěchem a kaskadérstvím.
Od října do dubna je expozice otevřena v pátek a sobotu od 9
do 16 hodin. Od května do září ji
můžete navštívit denně mimo
pondělí a úterý od 9 do 17 hodin.
Mimo uvedenou dobu si lze prohlídku dohodnout telefonicky.
Za vstupné zaplatíte 40 korun,
děti 10 korun. Studentům a důchodcům je počítáno vstupné
za 25 korun. Telefonické spojení je 972 341 035 nebo 724 775 818.
Při e-mailové komunikaci pište
na muzeum@tucd.cz. Muzeum
sídlí na adrese Kydlinovská 1300
v areálu firmy Signal Mont. Z nádraží Hradec Králové hl. n. tam
dojdete asi za 15 až 20 minut.
Ctibor Pokorný

V

ranních hodinách v obvodu plzeňského depa
došlo ke srážce posunující
lokomotivy 742.349-4 s odstaveným řídicím vozem
80 29 004-6 na koleji číslo 503. Strojvedoucí posunující lokomotivy byl lehce
zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena 5 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň.

Lovosice
9. března

O

pět v ranních hodinách, ale mezi žst.
Prackovice nad Labem a Lovosice vykolejil předposlední vůz nákladního vlaku
Pn 66681, který jel vykolejený až do Lovosic. Vykolejený vůz řady Falls byl ložený
uhlím a svou jízdou ve vykolejeném stavu poškodil
železniční svršek v délce
2,5 km, tři výhybky a zabezpečovací zařízení. Nikdo
nebyl zraněn, škoda byla
předběžně vyčíslena 37,5
milionu korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Rapotice
10. března

R

áno po půl deváté v žst.
Rapotice došlo ke smrtelnému zranění dozorkyně
výhybek, zaměstnankyně
PO Jihlava. Dozorkyně výhybek šla mezi první a druhou staniční kolejí a náhle
vstoupila do druhé koleje
bezprostředně před posunující lokomotivu 754.008-1,
kterou byla na místě usmrcena. Událost šetří RIBŽD
Brno.
(MirKo)

Vlídná nádraží na Bezdružické lokálce
Jízda zvláštního
vlaku upozornila
na revitalizaci stanic
na trati Pňovany
– Bezdružice.

U

nikátní projekt s názvem
Vlídná nádraží Bezdružicka se posunul do další
etapy. Obce položené na regionální trati Pňovany – Bezdružice projevily v loňském roce zájem
o převod nádražních budov do své
správy, aby tak zajistily jejich
další využití pro rozvoj turistického ruchu v regionu.

Hledá se milion korun

K tomu se váže společný záměr
neziskových sdružení v čele
s Asociací Entente Florale CZ –
Souznění (AEF) na zvelebení okolí nádraží a vlakových zastávek

PĚKNÉ. Zdejší nádraží působí příjemně.
podle návrhů místních obyvatel
a odborných studií zúčastněných
zahradních architektů. Seznámení starostů se zpracovateli
a sestavení zadávacích podmínek

ilustrační fOTO archiv čd

měla za cíl jízda zvláštního historického motorového vlaku po trati dne 18. února. Té se zúčastnili
starostové obcí, zástupci majitele
dráhy – Správy železniční doprav-

ní cesty, dopravní odborníci, památkáři a zástupci sdružení AEF,
Plzeňská dráha a MAS Český Západ – Místní partnerství.
Zvláštní vlak zastavoval v jednotlivých stanicích, kde vedle
monitorování současného stavu probíhaly diskuze architektů
se starosty, vlastníky a správci o možném využití objektů
s ohledem na potřeby a záměry
obcí. V uplynulých letech SŽDC
provedla opravy budov na nádražích Bezdružice, Konstantinovy
Lázně, Kokašice a Cebiv. Zbývá dokončit budovy ve Strahově,
Trpístech a Blahoustech.
Loni byla již zpracována architektonická studie na úpravy okolí
stanic v úseku Cebiv – Bezdružice. Finanční nároky na úpravy
okolí všech nádraží na trati byly
odhadnuty na částku přesahující milion korun. Na schůzce byl
proto předložen možný návrh fi-

nancování, který předpokládá
získání většiny prostředků z fondu Ministerstva zemědělství.

Chystají otevření muzea

„Značné nadšení spolupracovat
na projektu mají i místní děti.
Osvědčila se i spolupráce s místními sdruženími, zejména
s Mikroregionem Konstantinolázeňsko, MAS Český Západ a Plzeňskou dráhou,“ řekla ředitelka
asociace Drahomíra Kolmanová.
„Na jaře budou zahájeny práce
na proměně bývalého drážního
skladiště v Bezdružicích v kreativní muzeum železnice. Na opravu skladiště se nám podařilo
získat dotaci z programu LEADER
ve výši 375 tisíc korun. Otevření
muzea a vydání nové publikace
o trati chystáme během oslav výročí 110 let trati v létě 2011,“ dodal
jednatel sdružení Plzeňská dráha
Marek Plochý.
(red)
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za poznáním

kam jet
Retrofotovlak
na Slovensku

11/2010

Za krásami Mazurských jezer

V

únoru byl schválen seznam nostalgických
jízd Muzejního a dokumentačního centra Bratislava
a jízd s garancí ZSSK Slovensko. Jako první jízdu přehled
uvádí tzv. Retrofotovlak pořádaný Klubem železniční techniky Zvolen. Bude
vypraven v sobotu 27. března při příležitosti uvedení
již druhé lokomotivy v nátěru Retro po vykonání hlavní
opravy. Tou první je 350.004
(na snímku), která jezdí pravidelně i do Čech. Mezi 8.30
a 9.30 h bude lokomotiva vystavena, v 9.45 h pokřtěna,
v 10 h pak odjede ve směru
Mlynky, odkud se vydá zpět
v 15.20 h. Podrobnosti hledejte na internetové adrese
www.zeleznica.railnet.

Hradní fotoarchiv
na Vítkově

P

rvní výstava v nově zrekonstruovaném Národním památníku v Praze
na Vítkově prezentuje ojedinělý Hradní fotoarchiv
vzniklý z činnosti tiskového
odboru prezídia ministerské
rady v letech 1918 až 1933.
Obsahuje téměř deset tisíc
autentických fotografických
zobrazení, které zachycují
15 let výkonu prezidentského mandátu T. G. Masaryka. Pozornost je věnována
nejen oficiálním událostem, ale také osobním chvílím v prezidentově životě.
V pondělí až středu je v památníku zavřeno, v ostatní dny od 10 do 18 h, v pátek
až do 20 h. Více informací
na www.nm.cz.

Velikonoce
na Křivoklátě

O

víkendu 3. a 4. dubna vyjede na trase Praha-Braník – Praha-Vršovice
– Praha-Smíchov – Beroun –
Křivoklát a zpět mimořádný
Křivoklátský expres. V čele
vlaku, který vyjede z branického nádraží v 9.20 h,
již tradičně zasyčí Albatros z roku 1947. Na hradě je
připraven řemeslnický jarmark a další doprovodný
program. Vlak se vydá dále
do Lužné u Rakovníka, kde
bude otevřeno muzeum ČD.
Předprodej jízdenek zajišťuje pokladna na nádraží
Praha-Braník. Podrobnější informace získáte na tel.
č.: 972 228 853, 972 228 851
nebo 972 228 101, popřípadě
na www.parnijizdy.ic.cz.

Lysá: Aktivně
i s handicapem

V

ýstaviště v Lysé nad
Labem zve zájemce
na výstavu Senior – Handicap: aktivní život 2010
a na Lázeňský veletrh, které se uskuteční ve dnech
1.–4. dubna. Hlavní zaměření je na pomůcky a zařízení pro různé handicapy,
pracovní příležitosti, léčebnou, rehabilitační a lázeňskou péči, volnočasové,
kulturní a sportovní aktivity a alternativní medicínu. Akce se opět zúčastní
také České dráhy. Veletržní areál je od nádraží v Lysé
vzdálen doslova pár kroků,
volnou vstupenku si zájemci mohou stáhnout z adresy www.vll.cz.
(mn)

MALBORK. Největší cihlový hrad v Evropě zaujme každého svou mohutností, například při pohledu z nedalekého břehu řeky Nogat. 

Naše nedávné
toulky za poznáním
nás zavedly také
na severovýchod
Polska. Zde jsme měli
možnost alespoň
trochu poznat
čarokrásnou oblast
Mazurských jezer.

nechal domy obehnat až desetimetrovým železobetonem. Vlčí
doupě mělo dokonalé maskování,
některé zdroje uvádějí, že spojenci o jeho existenci ani nevěděli.
Při ústupu navezli Němci
do každého z masivních bunkrů
až deset tun výbušnin a 24. ledna
1945 celý komplex vyhodili do povětří. O síle výbuchu se můžete
přesvědčit při pohledu na mohutné několikatunové kusy železobetonu, odmrštěné do vzdálenosti
desítek metrů. V komplexu se ještě nachází pomník ženistů, kteří zahynuli při 10 let trvajícím
odminování.

Z

a výchozí bod našeho putování jsme zvolili město
Gižycko, kterým prochází více než dva kilometry dlouhý Luczanski průplav. Ten
spojuje jezera Niegocin a Kisajno. Na průplavu se též nachází
jedna ze zajímavostí města, historický, několikrát denně ručně
otevíraný most.
Na západním okraji města
leží obrovská pevnost Boyen, postavená v letech 1844–1855. Nutno
podotknout, že se v ní dá i lacině ubytovat. I když se nachází
na mírné vyvýšenině, rozhled je
z ní pro bujnou vegetaci nulový.
Zato výhled z bývalé vodárenské
věže uprostřed města, která ještě v roce 1997 sloužila původnímu účelu, je skvělý. Nahoru vás
z větší části pohodlně vyveze výtah a v případě, že by vás posledních pár schodů moc unavilo,
můžete si na kryté kruhové terase dát občerstvení z kavárny pod
vámi. K tomu máte dokonalý rozhled na město Gižycko a zvláště
pak na rozsáhlou vodní plochu jezera Niegocin.

FOTO AUTOR (4x)

Mohutný hrad
s dlouhou prohlídkou
RUČNÍ POHON. Most přes Luczanski kanál se otevírá do strany, a to několikrát denně.

Plavba s Marfušou

Jelikož naším cílem byla hlavně
Mazurská jezera, vyrazila celá
čtveřice hned druhý den ráno
do přístavu. Očividně bylo po sezoně, což mělo sice výhodu, že
tu již nebyli komáři, kteří se zde
v létě vyskytují v hojném počtu,
ale bohužel ani žádní výletníci,
a tak sehnat výlet lodí po jezerech se ukázalo jako problém. Až
krátce před polednem přišli další dva zájemci. A mohlo se vyrazit na necelý dvouhodinový výlet
na jezero Kisajno. Na lodi Niegocin s obsaditelností 66 osob
se kromě nás šesti pasažérů ještě nacházel kapitán, dva lodníci
a jedna bufetářka, která si celou

NIEGOCIN. Vyhlídková loď čeká na zájemce o plavbu.

cestu hrála na Marfušu a louskala ořechy.
Cesta začínala a končila téměř
půlhodinovou projížďkou přes
město po Luczanském kanále,
na samotnou prohlídku Mazurských jezer tudíž moc času nezbylo, ale i tak mě jízda nadchla.

výhled z bývalé
vodárenské věže
ve městě gizycko
je skvělý.
Vždyť to byl nádherný pohled
na rozlehlou vodní plochu lemovanou hradbou rákosí, za kterou
se hrdě vypínaly vzrostlé listnáče
na opuštěných ostrovech, a kromě několika osamělých plachetnic nikde nikdo. Vždy, když jsme
si mysleli, že dál už to nepůjde
a budeme muset plout zpět, nás
kapitán překvapil a projel úzkým
průplavem do další části jezera.
Atmosféra byla tak úžasná, že
kdyby to šlo, určitě bych si hned
půjčil plachetnici a vydal se
na průzkum jezer na vlastní pěst.

Železobetonové
Vlčí doupě

Další den jsme se vydali vlakem
do Ketrzyna a odtud dál na vý-

chod do osm kilometrů vzdáleného města Gierlož. Vedou sem sice
koleje, ale dle místních tu osobní
vlaky již přes deset let nejezdí, což
je celkem škoda, protože se jedná o turisty hodně navštěvované
místo. Zde se totiž nachází temná část našeho výletu – Hitlerovo
Vlčí doupě. Vstupné činí 12 zlotých a za dalších 50 zlotých si můžete najmout průvodce. Na ploše
o velikosti větší než 6 km čtverečních zde tři tisíce německých
vojáků postavily přes 80 staveb
včetně nádraží, letiště a rozsáhlých minových polí. O paranoie
Hitlera, jenž sem poprvé dorazil 23. června 1941 a strávil zde
více jak 800 dní, svědčí fakt, že

Další den se pomaloučku loučíme s Mazurskými jezery a vyrážíme domů, ale cestou si děláme
drobnou zajížďku na největší gotický cihlový hrad v Evropě – Malbork. S jeho stavbou začal řád
německých rytířů již v roce 1276.
Vstup do hradu je pouze ve skupině s průvodcem. Škoda jen, že
samotná prohlídka trvá na můj
vkus dlouho, je přece jen vyčerpávající udržet skoro tři hodiny pozornost. Díky tomu, že se během
prohlídky několikrát dostanete
na nádvoří, není ovšem problém
si prohlídku zkrátit. Nejhezčí
ucelený pohled na hrad je pak
ze západního břehu řeky Nogat,
na který se dostanete pohodlně
lávkou pro pěší. Alespoň částečně tak získáte představu o mohutnosti hradu.
RADEK HORTENSKÝ

KISAJNO. Poklidná atmosféra na jednom z Mazurských jezer.

Zajímavosti známého i neznámého Lašska
Asi každý z nás už
někdy slyšel o Lašsku.
Málokdo však
tuší, kde se region
s tímto názvem
vlastně nachází.

O

hraničení Lašska je značně neostré, ale obvykle
se tímto názvem označuje území zhruba vymezené
městy Místek, Frýdlant, Frenštát, Štramberk a Příbor. A právě do okolí posledních dvou vás
zavedeme.
Na cestu samozřejmě vyrazíme
vlakem. Ze Studénky, nedávno
zmodernizované rychlíkové stanice na druhém tranzitním koridoru, se motoráčkem vydáme

po trati bývalé Studénko-štramberské dráhy. Tu vybudovali
v roce 1881 bratři Gutmannové,
spolumajitelé Vítkovického horního a hutního těžířstva, aby dopravně připojili vápencové lomy
na vrchu Kotouč ve Štramberku.
Koncem třicátých let vlastnila
železniční společnost, která používala značku SŠD, kromě jedenácti lokomotiv úctyhodných 200
nákladních vozů. Po osvobození
tato soukromá dráha přešla pod
národní správu Vítkovických železáren a poměrně pozdě, teprve k 1. lednu 1951, byla začleněna
do sítě tehdejších ČSD.

zóny je náměstí s podloubím. Nedaleko se nachází rodný dům světoznámého lékaře a zakladatele
psychoanalýzy Sigmunda Freuda se zajímavou expozicí.

Slovenská strela a Trúba

V rodišti slavného Freuda

Naši cestu můžeme začít v Příboře, který je městskou památkovou
rezervací. Centrem památkové

Motoráčky míří k historickému
FOTO AUTOR
městu Příboru.

Průmyslovým centrem oblasti
je Kopřivnice, sídlo automobilky Tatra. Mezi symboly města
již můžeme zařadit i unikátní
motorový vůz Slovenská strela,
který je vystaven před budovou
Technického muzea Tatra přímo v centru Kopřivnice. Milovníci turistiky a dalekých výhledů
by neměli opomenout rozhlednu na vrchu Bílá hora. Věž vysoká 43 m nabízí krásné pohledy
na Beskydy, Moravskou bránu,
Oderské vrchy a za příznivých
podmínek i Jeseníky.

Posledním z významných turistických cílů podél popisované
trati je malebné městečko Štramberk, které je podobně jako Příbor
městskou památkovou rezervací.
Barokní a empírové měšťanské
domy na náměstí doplňují roubené domky v přilehlých uličkách.
Lokalita byla osídlena již v pravěku, vždyť na svazích nedalekého vrchu Kotouč se rozkládá
přírodní rezervace s jeskyní Šipka, v níž byly nalezeny kosterní
zbytky neandertálského člověka.
Ze strážního hradu z 13. století
jsou zachovány zbytky opevnění
a bašt a hlavně věž zvaná Trúba,
na přelomu století přeměněná
na rozhlednu. Za návštěvu stojí
i muzeum známého malíře Zdenka Buriana.
PETR MITÁČEK

