Navštivte festival
KOLEM SVĚTA.
KC Ládví v Praze,
19. a 20. března.
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Když stroje
dostávají jména

U Jablunkova
vzniká tunel

Rychlodráha
na lyonské letiště

Jakými přezdívkami
strojvedoucí nejčastěji říkají
svým lokomotivám? STRANA 7

Navštívili jsme důležitou
stavbu na východní části
3. koridoru.
STRANA 4

Ve Francii elegantně vyřešili
spojení velkoměsta s centrem
letecké dopravy.
STRANA 5

krátce

sloupek

Volby do dozorčí
rady Českých drah

Dozorčí radu
čekají volby

P

ředstavenstvo Českých
drah rozhodlo na svém
jednání dne 14. března
o termínu konání voleb členů dozorčí rady Českých
drah, volených zaměstnanci ČD. Volby členů dozorčí
rady Českých drah, volených zaměstnanci Českých
drah, se uskuteční ve dnech
26.–29. dubna 2011. Volební
řád je umístěn ve veřejných
dokumentech O10 na adrese albatros.cd.cz/dokumenty/O10GR/dokum.nsf pod
kategorií Volby 2011 a dále
v databázi předpisů IS NORMIS v kategorii základní řídicí akty.

Na konci dubna mohou
všichni zaměstnanci
Českých drah volit tři
zástupce do dozorčí
rady společnosti.

P

ředstavenstvo schválilo termín pro dovolbu
člena dozorčí rady za zaměstnance. Termín volby
je 26.–29. dubna 2011. Poslední volby členů dozorčí
rady volených zaměstnanci Českých drah se uskuteč-

Pavel Švagr
Náměstek gen.
ředitele ČD
pro personální
záležitosti

Jak hospodařilo
ČD Cargo

PŘÍJEMNĚJŠÍ INTERIÉR. Revitalizované rychlíkové vozy nabízí cestujícím pohodlnější sedačky i nová okna.

S

polečnost ČD Cargo se
v letošním roce dostala do mírného zisku, když
v lednu, tedy pravidelně
nejslabším měsíci roku, vykázala zisk před zdaněním
v hodnotě tři miliony korun. Plán přitom počítal se
ztrátou 56 milionů korun.
Loni ČD Cargo přepravilo celkem 76,7 milionu tun
zboží, což je o 12 procent více
než v roce 2009. Oznámil to
předseda představenstava
firmy Jiří Vodička.

Setkání kvůli
Ústí nad Orlicí

M

inistr dopravy Vít Bárta v pátek 11. března
zajel do východních Čech,
aby jednal o budoucnosti
nádražní budovy v Ústí nad
Orlicí. Pro cestu použil vozu
2. třídy v expresu do Žiliny. Společnost mu dělali
ministr kultury Jiří Besser, hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek, ná-

Jak se omlazují Ypsilony
Rychlíkové vozy,
železničáři přezdívané
Ypsilony, pocházejí
z 80. let, takže dnes
jsou již poplatné době
vzniku. Nejen jejich
koženková podoba
prochází přeměnou
na okraji Prahy.

V

ýchodoněmecké rychlíkové vozy dostávají v pražské
čtvrti Zličín novou, modernější podobu. V bývalé hale
ČKD zde pracovníci společnosti JANOZA CZ zajišťují pro České
dráhy tzv. humanizaci 110 vozů
určených pro vnitrostátní dálkovou dopravu. Kontrakt, uzavřený
v minulém roce, má hodnotu přibližně 128,7 milionu korun.

Do továrny
se vrátil život

Ve zličínské hale původně probíhala výroba tramvají. Poté, co zde
tradiční český výrobce ukončil jejich výrobu, využívala moderní

městek generálního ředitele Českých drah pro správu
majetku Milan Matzenauer
a náměstek generálního
ředitele Správy železniční
dopravní cesty Bohuslav Navrátil. Ministři hledají cesty, jak historickou nádražní
budovu zachovat a využít.

Pohádkový vlak
v jižních Čechách

S

lavnostní otevírání pohádkové sezony se
v pátek 11. března uskutečnilo v Jindřichově Hradci za účasti režiséra Zdeňka
Trošky. Součástí rychlíku
z Plzně přes České Budějovice a Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce byl
zvláštní vagon s pohádkovými postavami a strašidly.
Cestující, kteří si zdarma
zarezervovali místo, platili
pouze cestu v jednom směru. Akce byla určená především pro školy, školky
i rodiny s dětmi.
(mn, tis, mh)

FOTO michal málek

halu společnost Siemens Kolejová vozidla. Ta zde vyráběla mimo
jiné i osobní vozy pro Rakouské
dráhy, Izrael, čtyřvozové dvoupodlažní jednotky do Švýcarska
nebo řadu komponentů pro rychlovlak Velaro či soupravy Railjet.
V roce 2009 ale továrna opět osiřela. Teprve na konci loňského roku
se sem vrátil život, když se firma
JANOZA CZ rozhodla využít halu

pro práci na revitalizaci zmíněných rychlíkových vozů pro České dráhy.
„Když jsme v prosinci 2010
vstoupili do továrny, museli jsme
nejdříve opravit výrobní stroje, které již po mnoha měsících
nečinnosti nebyly schopné spolehlivého provozu,“ říká Marcel
Javorský, jednatel společnosti JANOZA CZ. Firma, která vyhrála
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Řada Bds

Řada B
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PROČ JIM ŘÍKÁME YPSILONY

T

yto vozy byly vyráběny v 70.
a 80. letech minulého století v bývalé východoněmecké vagonce WEB Waggonbau
v Bautzenu. Jsou pověstné původním koženkovým čalouněním sedadel. Svou přezdívku
získaly podle mezinárodního
označení UIC – Y. V našich kon-

činách ovšem nesly označení
řadami A, B, AB a BDs. Jsou koncipovány jako celotřídové (A – 1.
třída, B – 2. třída) a půlené (AB
– 1. a 2. třída, BDs – 2. třída se
služebním oddílem). Maximální
rychlost vozů je 140 km/h. Některé vozy byly uzpůsobeny i pro
mezinárodní provoz (RIC).

výběrové řízení, má za sebou už
řadu drobnějších rekonstrukcí
a modernizací včetně dosazování
nových klimatizačních jednotek
na lokomotivy ČD. Do prostor zličínských hal se firma přesunula
z nevyhovujícího zázemí na Odstavném nádraží Praha-jih.

Změny zvenčí i uvnitř

Prvním krokem při revitalizaci
vozů je jejich odstrojení. Odstraní se kompletní interiér, všechny sedačky, dveře, okna, podlahy
a sociální zařízení. Zůstanou jen
přepážky mezi oddíly. Takto „oholenému“ vozu se odstraní původní
vnější nátěr vysokotlakým pískováním až na holý kov.
Následuje kytování a broušení
všech nerovností. Všechny plochy interiéru dostávají nástřik
novými barvami a vymontované
koženkové sedačky jsou přečalouněny příjemnějšími textilními
materiály. Mezitím dostanou vagony nový kabát v podobě vnějšího
laku v korporátních barvách ČD.
Další část zličínské party připravuje k montáži přetěsněná okna
a pak jimi nahrazují původní.
Pokračování na str. 2

Na Vysočině odstraňují bariéry
V Horní Cerekvi
a Okříškách
dostali zdravotně
handicapovaní cestující
zdvihací plošiny pro
výstup a nástup.

C

estování vlakem bez bariér.
Tímto heslem se řídí v kraji Vysočina, kde ředitelka
KCOD Jihlava Lenka Horáková
a hejtman Jiří Běhounek v pátek
25. února předali do užívání mobilní zdvihací plošiny, a to ve stanicích Horní Cerekev a Okříšky.
Pořizovací cena plošiny se pohybuje kolem 180 tisíc korun.
Náklady si mezi sebou rozdělily České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, obě zmíněná
města a Konto Bariéry.

Plošiny v jedenácti
stanicích kraje

Jak zdůraznil hejtman Běhounek, v současnosti fungují zdvihací plošiny pro handicapované

na jedenácti nádražích na území kraje. Plánuje se přitom rozšíření do dalších stanic. „Pokud
nemůžeme mít na všech regionálních spojích nízkopodlažní
vlaky, pak jsou plošiny určitým
řešením. Proto patří dík Českým
drahám, jmenovitě ředitelce Horákové, za nadstandardní snahu
při rozšiřování bezbariérových

míst na železniční síti našeho
kraje,“ řekl hejtman Běhounek.
„Asi nejjednodušší cestou by
bylo zvýšení všech nástupišť
na výšku 550 mm, aby mohli
imobilní cestující pohodlně vjet
na svých vozících do většiny vlakových souprav. To ale prozatím
není možné hlavně z finančních
důvodů. Proto jsme po vzájemné dohodě i s Kontem
Bariéry přistou-

pili na vybavení vytipovaných
stanic zdvihacími plošinami,“
doplnila ředitelka Horáková.

Čekání na nízkopodlažní
vozidla brzy skončí

Plošiny jsou cestujícím k dispozici již nyní v Havlíčkově Brodě,
Jihlavě, Kostelci u Jihlavy, Přibyslavi, Světlé nad Sázavou, Telči,
Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově a nově v Horní Cerekvi
a Okříškách. V souvislosti s modernizací vozidlového parku ČD
se na Vysočině mohou cestující těšit na zahájení dodávek zcela nových nízkopodlažních
motorových vozů RegioShuttle RS1 od švýcarské
firmy Stadler. „V druhé
polovině letošního roku
plánujeme nasazení
prvního vozidla typu Regio-Shuttle, zbývajících
šestnáct vozidel bude
následovat v prvním pololetí roku 2012,“ informovala Lenka Horáková.
MARTIN HARÁK

nily v roce 2008. V dozorčí
radě jsou zaměstnanci ČD
zastupováni jednou třetinou členů dozorčí rady, to
znamená třemi členy. Nyní
budeme volit jednoho nového člena. Jde o důležitý
moment pro všechny zaměstnance. Člen dozorčí
rady má jasně vymezené své
kompetence a pravomoci.
Právo volit nového člena
mají všichni zaměstnanci
v pracovním poměru k ČD.
V nejbližších dnech budeme vytvářet seznamy voličů
podle organizačních složek. Aby byly volby platné,
musí se jich zúčastnit alespoň polovina všech voličů.
Zvolen pak bude ten, kdo obdrží nejvíce platných hlasů.
Předpokládám, že kandidáty na členství budou navrhovat odborové organizace
u ČD, nebo je možné využít
možnost, kdy kandidáta navrhne společně alespoň 10
procent zaměstnanců naší
firmy. Zákon jasně stanoví,
jaké podmínky musí kandidát splňovat. Volbu zajišťuje
organizačně náš úsek, proto
se na nás obracejte s případnými dotazy a nejasnostmi, vlastní průběh voleb
pak budou řídit volební komise. Věřím, že příprava
i volby proběhnou dobře a že
zaměstnanci budou se svojí
volbou spokojeni.

anketa
Jaká jména mašinek
se vám nejvíce líbí?
HANA NERGLOVÁ

Signalistka
Nic proti současným jménům, ale chtělo
by to víc exotiky
a nápaditosti.

VĚRA ČERVINKOVÁ

Výpravčí
Mně se hlavně líbí, že jezdí Věrka – takže
já. Doufám, že ji
strojvedoucí nezlobí.

EVA SCHMIDTOVÁ

Osobní pokladní
Člověk si připadá skoro jako
v pohádce, když
přijede třeba
Krakonoš s Trautenberkem.

IVA CHMELAŘOVÁ

Výpravčí
Líbí se mi, že
mašinky mají
jména. Je to
osobnější a stroje se lépe pamatují.
(rub)
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Stanici Přerov ovládnou stavbaři

pro vás
Parkování
přes eShop
Na začátku března
prošel úpravou eShop
Českých drah. Co to
přinese cestujícím?

O

d 1. března byl spuštěn
ostrý provoz nové verze
eShopu, která zaprvé obsahuje akviziční slevu na místenky zdarma u spojů
SuperCity a prodej parkovacích voucherů v České Třebové. Současně byl upraven
design stránek. Co se týče
akviziční slevy, ta se týká
jízd od 6. března na relace Praha – Brno a zpět, Praha – Břeclav a zpět na vlaky
SC 278 a SC 279. Nulovou
cenu místenky systém nabídne tehdy, pokud nedošlo
k vyčerpání kontingentu. Na eShopu si zákazník
může tuto místenku pořídit
jen současně s jízdenkou.
Samostatně si ji lze koupit
za nulovou cenu, pokud má
zákazník In-kartu s aplikací IN 100.

U parkování před nádražím v České Třebové je
možné si zakoupit voucher
na místo. Tato varianta se
zobrazuje u vnitrostátního
spojení a u spojení na Slovensko s nástupní stanicí Česká Třebová. Parkovací
voucher je v nákupním košíku provázán s jízdním dokladem, takže smazání
tohoto dokladu vede i k odstranění voucheru. V hlavním menu se nově nachází
nabídka Doplňkové služby.
Po jejím zvolení se zájemce dostane přímo k volbě
rezervace parkovacího místa v České Třebové. Změny
v designu objeví zákazník
například u ověřování Inkarty, kde se zadává číslo
karty a datum narození jejího držitele, nebo v úpravě SporoTiketu Evropa, kde
byl před volbu přidán popisek Směr.

(hop)

analýza
Příčiny zpoždění
v roce 2010

N

ejvětší příčinou zpoždění vlaků Českých drah
v minulém roce byly důvody, které Směrnice D 7/3
označuje za „ostatní“. Patří sem především tzv. vyšší moc, vlivy nehod, zásahy
policie, záchranné služby apod. V prvním čtvrtletí
Závady na vozidlech
5,6 %
628 630 minut
Přepravní důvody		
28,7 %
3 202 161 minut

Závady na infrastruktuře
23,8 %
2 655 259 minut
Zpoždění ze zahraničí
1,5 %
164 259 minut
Vyšší moc a ostatní		
40,4 %
4 519 605 minut
do této kategorie patřilo dokonce 49,6 procenta zpoždění vyjádřených v minutách,
naopak ve třetím čtvrtletí
jen 33,8 procenta.
Pokud se zaměříme
na důvody týkající se vozidel Českých drah, tedy hnacích a tažených vozidel,
nejvyšší podíl se projevil
v prvním čtvrtletí, a to 7,8
procenta, nejnižší ve třetím, 4,5 procenta.

Stavební práce
obvodu železniční
stanice Přerov jsou
sice již několik měsíců
v plném proudu,
ale největší změny
v podobě nových
nástupišť a kolejiště
Přerovské teprve čeká.

V

e čtvrtek 24. února se
projekt pod názvem Rekonstrukce železniční
stanice Přerov, I. stavba dočkal
oficiálního zahájení. Děje se tak
v roce 755. výročí povýšení Přerova na královské město a 170.
výročí příjezdu prvního vlaku
do Přerova. Slavnostního poklepu zednickým kladívkem na historickou kolejnici z roku 1885 se
úspěšně zhostili primátor Přerova Jiří Lajtoch, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák, Magdalena Konvičková
za Ministerstvo dopravy, Tomáš
Blecha za Státní fond dopravní infrastruktury. Za investora,
kterým je Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
přicestovali Bohuslav Navrátil,
náměstek generálního ředitele pro strategii SŽDC, a zástupci zhotovitele Michal Štefl z OHL
ŽS, Miroslav Hoza z AŽD a Petr
Dohnálek z EUROVIA CS.

Zbývají dvě třetiny

Stavba byla rozdělena na dvě části. Začátek 1. stavby, jehož vlastní
realizace byla zahájena převzetím staveniště již v září 2009, se
nachází v kilometru 178,480 tratě
Otrokovice – Přerov. Dále pokračuje přes přednádraží a osobní nádraží až za most přes řeku

nový sál pro
řízení úseku
přerov – břeclav
funguje pár dnů.
Bečvu, konkrétně do kilometru
185,615 traťového úseku Přerov
- Prosenice a km 184,611 traťového úseku Přerov – Dluhonice.
Předpokládá se, že rekonstrukce
zbývající části traťových úseků
Přerov – Prosenice a Přerov – Dluhonice včetně výhybny Dluhonice a koleje číslo 1S dluhonické
spojky bude zahájena v roce 2015.
Proměnou již prošlo přednádraží, to znamená dvě hlavní koleje od Horních Moštěnic
po Mádrův podjezd. K tomu další dvě koleje předjízdné. Realizovala se tedy i určitá příprava
na modernizaci a zdvoukolejnění
tratě Brno – Přerov. Dokončena je
zhruba třetina stavby obsahující
rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku
včetně nového odvodnění a rekonstrukci mostních objektů.
Dvoukolejný průtah přednádražím je rekonstruován pro traťo-

DOSLUHUJÍCÍ NÁSTUPIŠTĚ. Prostory osobního nádraží teprve na stavbaře čekají. Změny pro cestující budou značné.
vou rychlost 160 km/h, opraven
byl Lověšický podjezd. Nová je též
jižní větev kabelovodu se štolou
pod osobním nádražím a přeložka parovodu.
V sousedství Mádrova podjezdu vyrostla moderní pětipatrová
budova centrálního dispečerského pracoviště (CDP). V únoru se
do ní přemístilo dálkové řízení
provozu ostravské větve Přerov –
Polanka nad Odrou. Před několika dny zde byl zprovozněn i nový
dopravní sál dálkového řízení
provozu stokilometrového úseku
Břeclav – Přerov.

Mimoúrovňový přístup

Od května se stavba dotkne i samotného přerovského osobního
nádraží, které dozná podstatných změn. Bezbariérový mimoúrovňový přístup cestujících
k nástupištím zajistí nově vybudovaný jižní podchod i zrekonstruovaný původní. Dojde
k posunu druhého, třetího a čtvrtého nástupiště do nové polohy,
takže mezi 1. a 2. nástupištěm
přibudou průjezdné koleje bez
nástupištních hran. Stanice získá nejmodernější elektronické
staniční zabezpečovací zařízení
3. kategorie, které se bude ovládat z Jednotného obslužného pracoviště (JOP) v objektu CDP.
Zabezpečovací zařízení umožní rozšíření o zařízení jednotného
evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS. Nová sdělovací zařízení včetně informačního
systému a dispečerské řídicí techniky zlepší komunikaci dopravních zaměstnanců a informování
cestujících. Zrekonstruovány budou i silnoproudé rozvody, osvětlení stanice a trakční vedení.
Samozřejmostí je realizace protihlukových opatření.

Foto autor (3x)

Ředitel RSM Olomouc Gabriel Jursa upřesnil, že příští rok by
měla souběžně se stavbou probíhat i rekonstrukce 1. nástupiště,
které je v majetku Českých drah.
Půjde o rekonstrukci zastřešení
a obnovu fasády výpravní budovy tak, aby průčelí objektu získalo stejnou podobu jako od Husovy
ulice.

Stavba mostů
unikátním postupem

CEREMONIÁL. Zástupci zainteresovaných stran slavnostně zahájili stavbu, na které se má významně podílet Evropská unie.

SÍDLO. V nové budově už sídlí dispečeři obou dálkově řízených úseků 2. koridoru. V popředí je rozestavěný Mádrův podjezd.

HLAVNÍ INFORMACE O PROJEKTU

I

nvestorem stavby je Správa železniční dopravní cesty
a zhotovitelem Sdružení Přerov,
účastníky sdružení jsou OHL ŽS,
EUROVIA CS a AŽD Praha. Lhůta
výstavby je od září 2009 do ledna
2014. Náklady, které činí asi 4,1
mld. Kč bez DPH, mohou být spolufinancovány z EU až do výše
79,85 procenta nákladů, neboť

stavba je navržena ke spolufinancování prostřednictvím Operačního programu Doprava.
Bude položeno přes 15 km kolejí a bezmála stovka výhybek.
Čtyři železniční mosty a dva propustky budou rekonstruovány.
Stavba obsahuje i kilometr protihlukových zdí. Nové výhybky
dostanou elektrický ohřev.

K technickým bonbonkům bude
nepochybně patřit například
rekonstrukce mostu přes Bečvu. Spodní stavba bude sanována, horní nová. Půjde celkem
o tři konstrukce. Dvě dvoukolejné a jednu jednokolejnou. Budou
se vysouvat z jednoho břehu, což
je v souvislosti s mohutností objektu velmi zajímavé technické
řešení. Podle ředitele stavby Romana Kocurka z OHL ŽS je největším problémem vysoká hladina
spodní vody. Oproti zjištěnému
stavu z geologického průzkumu,
který proběhl v roce 2008, hladina podzemní vody stoupla o dva
metry.
„Ten rozdíl je opravdu velký.
S tím redundance nepočítala,“
vysvětlil ředitel stavby Kocurek
a popsal, jak museli přistoupit
k řízenému snižování hladiny
spodní vody. Provádí se pomocí
hydrovrtů s nepřetržitým čerpáním vody. V průběhu odčerpávání se realizuje spodní stavba,
zaizoluje se a zakryje. Až teprve
pak může čerpání vody přestat.
Stavba, která probíhá za plného
železničního provozu, bude mít
nepochybně vliv na komfort cestování. Výsledek by ale měl být
pro všechny dostatečnou odměnou za omezení během realizace stavby.
IVAN SKULINA

Jak se omlazují Ypsilony na Zličíně
Pokračování ze str. 1
Ty staré a netěsnící mnohdy nabízely ventilaci, i když o ni
cestující nestáli. Přestože systém WC zůstává i po revitalizaci
v původním konstrukčním řešení s neuzavřeným systémem,
je rekonstruováno vodní hospodářství a sociální zařízení celkově prochází obnovou, stejně jako
celý vůz.
Rekonstrukce se ale netýká jen
celků, které jsou vidět na první
pohled. Nová je i elektroinstalace a rekonstrukcí prochází topný
systém vozů. Celkový technický
stav vozidel je pečlivě revidován.
„Přistavujeme do Zličína vozy,
které jsou po opravách a revizích, aby cestující pocítili zlepšení i v chodových vlastnostech
vozu,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek. „Až
se stabilizují výrobní procesy
v novém prostředí, chceme dosáhnout produkce tří rekonstruovaných vozů týdně,“ říká Marcel
Javorský.
VÁCLAV RUBEŠ

Skříň vozu a interiér jsou rozloženy v podstatě do šroubečku.

Po přetěsnění oken už cestující nemusí snášet nechtěnou ventilaci.

VZHLED. Nový nátěr v korporátních barbách je nanášen na vyhlazený povrch.

Foto AUTOR (3x)
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Přes čísla do vybrané společnosti
České dráhy radikálně změnily externí účetní
výkaznictví a zařadily se mezi renomované
tuzemské i evropské společnosti. Otevřely si
tak cestu na mezinárodní kapitálové trhy.

O

nou zmiňovanou změnou
bylo první sestavení mezinárodní účetní závěrky (IFRS) za rok 2009. A to hned
za celou Skupinu ČD. Na přínos
firmě i úskalí spojená s jejím sestavením jsme se zeptali pánů
nejpovolanějších – ředitele Odboru účetnictví Libora Müllera (dále
LM) a ředitele Odboru finančního
Petra Vohralíka (dále PV).

vykazuje účetnictví celé Skupiny
České dráhy, včetně jejích dceřinných společností. Běžnou praxí
až do účetního roku 2008 bylo vykazování účetnictví pouze v národním, tedy českém účetním
systému. Poprvé za účetní rok
2009 jsme uzavřeli audit samostatné a konsolidované závěrky
podle mezinárodních účetních
standardů IFRS.

Účetnictví je pro většinu našich čtenářů „španělská vesnice“. Přibližte nám, proč a jak
vznikají účetní závěrky...
LM: Účetnictví je pro každou firmu velmi důležitým oborem.
Nejde jen o vykazování jakýchsi
čísel, plusových a minusových
položek, ale důležité je, že jsme
podle těchto čísel hodnoceni
i u obchodních partnerů a potenciálních investorů. Je to podobné jako u člověka, který má účet
v bance a na základě jeho hospodaření má u bankovního domu
určitou bonitu.
Účetní závěrky sestavujeme
dvě. Samostatná účetní závěrka je sestavována individuálně
jen za České dráhy. Oproti tomu
konsolidovaná účetní závěrka

Mezinárodní účetní závěrka
– to zní velmi sofistikovaně.
Zkuste nám ale rozdíly vysvětlit třeba na příkladu železnice.
LM: Je to prosté. Vnitrostátní vlak splňuje národní normy
a podle toho je sestaven. Lokomotivy i vagony mohou bez problému jezdit na českých kolejích, ale
většinou nesmí překročit státní
hranici, protože pravidla sousedních železnic většinou nesplňuje.
Mezinárodní vlak přejíždí mnohdy i několik států, a proto lokomotiva i vagony musí splňovat
podmínky pro mezinárodní provoz. Stejné je to i s účetními závěrkami. Česká závěrka je plně
dostačující pro domácí prostředí a českou legislativu, ale pro
zahraniční odborníky a partne-

LIBOR MÜLLER
Ředitel Odboru účetnictví

V

ystudoval Univerzitu
Karlovu. Je držitelem certifikace Svazu účetních ČR
a členem Komory auditorů
ČR. Před nástupem do Českých drah pracoval ve společnosti Deloitte.

PETR VOHRALÍK
Ředitel Odboru finančního

V

ystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Před nástupem do Českých
drah pracoval ve společnostech Citibank a ING Bank
v oblasti řízení úvěrových
rizik.

ry je velmi obtížně dešifrovatelná. Naopak závěrka dle IFRS je,
řekněme, globalizovaný mezinárodně čitelný postup, jak vykázat
účetnictví firmy i pro zahraniční
partnery. Zjednodušeně řečeno,
ve stejném řádku naší mezinárodní závěrky najde analytik ten
stejný parametr jako v závěrce
DB, ÖBB, SNCF, ale i ČEZu nebo
Škody Auto. Podmínky pro IFRS
určuje Výbor pro mezinárodní
účetní standardy, který sice není
přímo součástí legislativy Evropské unie, ale ta jeho specifikace
přejímá do svých norem.

K čemu potřebujeme být srovnáváni v mezinárodních účetních měřítcích?
PV: České dráhy usilují o získávání financí nejen v domácím
prostředí, ale i na mezinárodních kapitálových trzích. Abychom mohli na těchto trzích
operovat a uspět, musíme splnit
určité podmínky. Mezi ně patří
i rating od nezávislých agentur,
které nám udělí určité hodnocení pro budoucí finanční a obchodní partnery. Nepřehlédnutelným
hlediskem je velké zvýšení image firmy. Řadíme se tímto do vybrané společnosti firem, které
sestavují závěrky IFRS a jsou tím
pádem mnohem čitelnější pro
analytiky, investory, bankéře
i obchodní partnery. Také několik
českých firem přijalo mezinárodní účetní standardy. Jmenujme

například ČSA, Unipetrol, NWR
(bývalé OKD) nebo Zentivu. Teď
už do tohoto elitního klubu patří i České dráhy.
LM: Dovolil bych si to přirovnat k situaci, kdy můj soused
má krásný trávník a každý rok je
hezčí a hezčí. A já ho logicky chci
taky. ČD tak dokazují nejen obměnou vozidlového parku, ale i čísly,
že se skutečně měníme k lepšímu.
Proč jsme k tomuto kroku přistoupili až nyní?
LM: Projekt přechodu na IFRS je
součástí projektu Vize 2012. Přechod byl podrobně plánován a připravován. Přesto bylo finišování
na první závěrce IFRS náročné.
Ale dokázali jsme, že to umíme
a věřím, že závěrka za rok 2010,
která bude hotova ve druhé polovině letošního dubna, bude pro
nás téměř rutinou. Rád bych proto poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se na projektu podíleli,
především Ireně Pařízkové, Jiřímu
Faltýnkovi, Kláře Jakubcové a dalším kolegům z oddělení metodiky
a investiční účtárny.

K čemu nám tedy mezinárodní
účetní závěrka pomůže v rámci
plnění cílů ve Vizi 2012?
PV: Otevře nám možnosti k získání finančních zdrojů mimo
lokální trhy. A přinese nám velmi pravděpodobně i výhodnější
podmínky k získání peněz doma
i v zahraničí. 
VÁCLAV RUBEŠ

Historické vozy ČD – 7. díl

Bai
Řada vozu

Původní
počet

Bai

1 077

Současný
počet

Max. dovolená rychlost

6

120 km/h

Výroba

Výrobce

1952–1958

Vagonka Tatra Smíchov

Č

tyřnápravové vozy řady Bai byly určeny pro vnitrostátní přepravu. Vagonka na Smíchově je vyráběla jako vozy
původně 3. třídy ve dvou sériích. Měly celokovovou svařovanou skříň, vnitřní obložení z dřevovláknitých desek, žárovkové osvětlení, vytápění parní a elektrické odporové.
Skříň byla rozdělena na dva velkoprostorové oddíly a uložena na dvou dvounápravových podvozcích se jhy. Uvedené údaje platí pro 2. výrobní sérii z let 1955–1958.

odpovídá
Na festival
o cestování
Proč zvou České
dráhy své zákazníky
i partnery na festival
KOLEM SVĚTA?

P

rotože cestování je synonymem pro České dráhy.
Dlouhodobě oslovujeme potenciální zákazníky přímo
v centru festivalu. Snažíme
se pracovat s veřejným míněním a přesvědčovat lidi, aby
výhodně spojovali své volnočasové záliby právě s jízdou v našich vlacích. A to se
týká cestovatelů z povolání
i cestovatelů z lásky. Stánek
Českých drah s obchodními
nabídkami proto všichni zájemci najdou tento víkend

Petra
Nekudová
Oddělení
marketingové
produkce
19. a 20. března hned vedle
hlavního sálu v kulturním
domě Ládví v Praze. A pro
obyvatele Moravy připomínám, že 2. dubna festival pokračuje v Ostravě v domě
kultury Akord, i když tam už
stánek ČD nebude.
Na festivalu KOLEM
SVĚTA budou mít všichni návštěvníci možnost
vyslechnout si zážitky předních cestovatelů. V rámci
festivalu do Čech poprvé zavítá i nejznámější rakouský
entolog, cestovatel, filmař,
ale hlavně dobrodruh Bruno
Baumann. Byl prvním, kdo
na kánoi plul po řece Sutley
v západním Tibetu a objevil
tak vzácné pozůstatky starého království Shang Shung,
které do té doby bylo pokládáno pouze za legendární.
Můžete porovnat zážitky cestovatelů prakticky ze
všech kontinentů, od novozélandského putování Jiřího
Dolejše až po cestu trabantem napříč Afrikou Dana
Pribáně. Pokud na festival
zajdete, zastavte se určitě
u našeho stánku.

doprava
Počet dílů

2

Rozvor

2 400 mm

Míst k sezení

72

Délka přes
nárazníky

23 236 mm

Váha prázdného
vozu

33,5 t

Výška střechy
od temene
kolejnice

3 840 mm

Průměr styčné
kružnice kola

940 mm

Šířka skříně

2 920 mm

Ombudsman
s podporou
Vít Bárta a Petr Žaluda
na společné tiskové
konferenci představili
ombudsmana kvality.

J

Pilotní projekt školení pro výpravčí
Komunikace
mezi výrobcem
a uživatelem během
školení je v případě
zabezpečovací techniky
více než důležitá.

S

polečným jmenovatelem setkání výpravčích z ústředních stavědel v Děčíně a Ústí
nad Labem a zástupců AŽD Praha bylo zabezpečovací zařízení
ESA 11 s Graficko-technologickou
nadstavbou (GTN). V obou zmiňovaných uzlech výpravčí obsluhují tyto systémy zabezpečovacích
zařízení již nějaký ten rok, a proto s nimi mají své zkušenosti.
Cílem setkání, které se uskutečnilo v Ústí nad Labem, ale nebylo běžné proškolení dopravních
zaměstnanců z normální obsluhy zabezpečovacího zařízení, ale
zejména důraz na správné řešení
nestandardních situací tak, aby
měly minimální vliv na včasnost
a plynulost železniční dopravy.

Jak postupat při poruše?

„Chtěli bychom podobná školení, či chcete-li setkání, uskutečnit i v dalších místech, kde je
doprava řízena z Jednotného obslužného pracoviště (JOP). Na simulátoru konkrétní stanice jsme
schopni navodit i méně obvyklé
poruchové stavy. Jako dodavateli
zařízení nám samozřejmě záleží
na tom, aby obsluhující pracovníci byli schopni nestandardní
situace co nejefektivněji řešit,“
vysvětluje Václav Bartůněk, ředitel divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky AŽD Praha.
Ale nebyli to jen výpravčí, kteří se dozvěděli drobné nuance
zařízení, které jim zatím zůstávaly skryty. Zpětná vazba potěšila i výrobce zařízení, neboť se
od výpravčích dozvěděl několik
informací o poruchách, které
nebyly standardním způsobem
výrobci oznámeny a mohly být
zajímavým podnětem ke zdokonalení zabezpečovacího zařízení. Dopraváci upozorňovali
mimo jiné i na problém v komu-

čl. 387 předpisu SŽDC (ČD) Z1. Václav Bartůněk hodnotí přínos setkání: „Komunikace mezi námi,
tedy výrobcem zabezpečovacího
zařízení a dopravou, tu evidentně funguje velmi dobře.“

Některé otázky se objeví
až během provozu

SIMULÁTOR. Nestandardní situace byly navozeny při simulaci provozu konkrétní stanice, v tomto případě Ústí nad Labem. FOTO autor
nikaci JOP s GTN v případě výpadku napájení kolejových obvodů.
Systém GTN totiž informaci o poruše kolejových obvodů nedostane, což může způsobovat problém
při obnovení funkce JOP zejména
v přenosu čísel vlaků.
Dalším diskutovaným tématem byl tzv. „technologický
rozřez“, což je stav, kdy zabez-

pečovací zařízení z dostupných
informací vyhodnotí rozřez výhybky, přestože fyzicky k rozřezu
nedošlo. Názory na postup z dopravního hlediska, zda přes výhybku uskutečňovat jízdní cesty,
se různí. Odhalují se tu i některé
nejasnosti v legislativě, různí se
například názor na případy, které se nepovažují za rozřez podle

Přestože by se mohlo zdát, že školení výpravčích, kteří obsluhují
zařízení již několik let, je pověstným nošením dříví do lesa, opak
je pravdou. Při spouštění nového
zabezpečovacího zařízení jsou
sice všichni dopravní zaměstnanci proškolováni a přezkušováni z jeho obsluhy, ale v záplavě
nových informací nemusí zaznamenat některé zdánlivě okrajové
souvislosti a potřeba jejich zodpovězení vyvstává až během ostrého provozu. Naopak zpětná
vazba v podobě cenných zkušeností dopraváků, pro něž je JOPka
denním chlebem, může pomoci
ke zdokonalení elektronických
zabezpečovacích zařízení a vývoji nových.
VÁCLAV RUBEŠ

edním z hlavních bodů
tiskové konference v úterý
8. března v budově Ministerstva dopravy bylo představení nového ombudsmana
kvality Českých drah Petra
Fejka. České dráhy se podle generálního ředitele Petra Žaludy chtějí soustředit
na zvyšování úrovně poskytovaných služeb, a proto
zavedly funkci firemního ombudsmana kvality.
Zřízení funkce ombudsmana ocenil i ministr dopravy Vít Bárta, který tento
krok chápe jako oporu toho,
aby České dráhy nebyly
za „otloukánka“ a aby se dokázaly obhájit v konkrétních
případech, kdy k nedostatkům nedošlo kvůli pochybení ČD, ale ze strany jiných
subjektů. Společnost by se
podle Bárty rovněž měla naučit zákazníkům úspěšně
prezentovat nabídku služeb.
Petr Žaluda na tiskové
konferenci také prezentoval
výsledky hospodaření drah
za loňský rok, kdy se České dráhy poprvé od oddělení nákladní dopravy před
třemi lety přehouply do zisku ve výši 9 milionů korun.
České dráhy chtějí podle
jeho slov investovat do obnovy vagonů a lokomotiv
asi osm miliard korun, tedy
o dvě miliardy víc než loni.

(mn)
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Finanční výsledek
ČD - Telematiky
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Na slovenské území tunelem

P

odle neauditovaných
předběžných výsledků
dosáhla společnost ČD - Telematika v roce 2010 externích tržeb ve výši 1 511
milionů korun. V meziročním srovnání zaznamenala zvýšení o 10,6 milionu
korun. Provozní zisk dosáhl hodnoty 36,1 milionu korun, zisk před zdaněním
vzrostl z 5,8 mil. v roce 2009
na 37,9 milionu korun. Rozpočtová úsporná opatření,
která měla v roce 2010 významný dopad do segmentu železniční dopravy, se
promítla do snížení výnosů úseků, které poskytují
tomuto segmentu své služby. Pokles tržeb v segmentu železniční dopravy byl
kompenzován zvýšením
efektivity a optimalizací
provozních nákladů v rámci firmy ČD - Telematika.
Společnost byla motivována hledat více příležitostí
na externím trhu zejména
prostřednictvím divize telekomunikačních služeb,
ve které se podařilo zvýšit tržby z předloňských 368
na 387 milionů korun.

Bezpečnější
eskalátory v metru

D

opravní podnik hlavního města Prahy
započal instalaci bezpečnostních odkláněcích
kartáčů, které budou umístěny na 48 eskalátorech
v jedenácti stanicích pražského metra, a to na trasách A a B. Montáž nových
odkláněcích kartáčů je jedním z nových opatření pro
zvýšení bezpečnosti jízdy na starších eskalátorech
ruské výroby. Instalace nových bezpečnostních prvků byla zahájena 3. března
a její ukončení připadá
na konec května letošního roku. Opatření se týká
těchto stanic – trasa A: Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, trasa B: Florenc,
Náměstí Republiky, Můstek, Karlovo náměstí,
Anděl, Invalidovna, Českomoravská a Jinonice.

SLEZSKO. Východní část 3. tranzitního koridoru nyní prochází významnou stavební činností. Za dva a půl roku by měl být hotový i tunel u státní hranice se Slovenskem.

Zatímco savci
již mohou přes
moravskoslezskou
větev 3. koridoru
přecházet v migračním
koridoru, vlaky
s cestujícími pojedou
tunelem u Jablunkova
až za dva a půl roku.

M

luvíme tu o stavbě v hodnotě přes šest a půl miliardy korun. Právě tolik
má stát optimalizace 3. tranzitního koridoru v úseku Bystřice nad Olší – státní hranice SR.
Důležitou částí projektu je 612
metrů dlouhý tunel, jehož výstavbu v květnu 2008 a listopadu
2009 zkomplikovalo zborcení tunelového tubusu před severním
portálem..

Slovenskem, kde se nachází i zmiňovaný tunel. K prvnímu posunu
termínu dokončení stavby z konce letošního února na listopad došlo kvůli dodatečnému zařazení
staveb dvou migračních koridorů
pro velké savce. Jeden z nich byl
dokončen vloni a ochránci přírody již mohli od září monitorovat,
jak je zvěří využívaný. Nachází se
mezi stanicemi Mosty u Jablunkova a Návsí v km 293,570. Druhý najdete v km 286,600 u státní
hranice a práce na něm po zimní
přestávce opět pokračují.
Pod dokončenou 1. traťovou
kolejí je již usazena dvounosná

konstrukce 35 m dlouhého mostu. A stejná bude umístěna ve
2. traťové koleji. Pětimetrový prostor pod ním pak bude ohraničen
kuželovitými svahy a v jeho dolní části vznikne asi patnáct metrů široký průchod pro zvěř. Pod
2. traťovou kolejí je zatím ještě
klasický propustek, tedy původní
mostní objekt o šířce čtyři metry.
Dostavba zborcené části tunelu posune termín o další rok
a půl. Dosud není rozhodnuto
o variantě postupu stavby v havarované části. „Všechny práce
na tunelu ale mohou být dokončeny řádově za dva a půl roku,“

polečnost JLV, která má
ve svém portfoliu gastronomické a ubytovací služby
spojené s železniční dopravou, rozšiřuje úspěšně své
aktivity také mimo koleje.
Poskytuje obchodní a gastronomické služby především na frekventovaných
místech spojených s dopravou. Jedním z nich je restaurace Burger King v Ústí

KOMPLIKACE. Největší problémy zatím stavbařům způsobilo zborcení tunelu. 

FOTO autor (2x)

informace
o STAVBĚ
Název: Optimalizace tratě
st. hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
Zhotovitelé: Sdružení SRB
stavebních firem OHL ŽS,
Subterra a Eiffage Construction ČR.

Dostavba tunelu
ražbou v zásypu

Varianty, které nyní přicházejí
do úvahy, představují tzv. ražbu
na dvě části celého profilu, anebo ještě bezpečnější ražbu na šest
profilů. Půjde tedy o ražbu tunelu
v zásypu havarované části. V první fázi se musí zlepšit parametry zásypu injektážemi, protože
zásyp při likvidaci havárie nešlo
hutnit z bezpečnostních důvodů.
Hutněné jsou pouze horní vrstvy, volně sypané spodní vrstvy je
nutno zpevnit injektáží. Opuštěná varianta otevřeného výkopu
je zdánlivě jednodušší, ale nejnebezpečnější, protože zářez by byl
na hranici technických možností
pilotových stěn, které by se v rizikových místech musely postavit.
Celá stavba mezi stanicí Bystřice a státní hranicí SR bude
kompletně dokončena již letos
– s výjimkou asi kilometrového
úseku mezi žst. Mosty u Jablunkova a výhybnou Šance. A právě
zde se nachází zmíněný tunel.
Stavební práce by v tuto chvíli
měly probíhat. Od 9. do 31. března, vždy mezi 8. a 20. hodinou,
je v úseku Mosty u Jablunkova –
Čadca kompletně vyloučen vlakový provoz, takže cestující musí
používat náhradní autobusy.
IVAN SKULINA

Na Špičáku lákají na knedlíky a romadúr
Důkazem toho, že
i v malé restauraci
na nádraží, kudy denně
projde jen 250 cestujících,
se dají dělat velké věci, je
restaurace na Špičáku.

D

nad Labem, kterou prostřednictvím franchisingové licence provozuje právě
JLV. Pro cestující, kteří při
čekání na vlak navštíví
zmíněnou restauraci situovanou bezprostředně u ústeckého hlavního nádraží,
připravili provozovatelé příjemnou novinku. Tou je
umístění elektronických
panelů s odjezdy vlaků přímo v restauraci. Cestující
tak pohledem zjistí, ze kterého nástupiště jim vlak odjíždí či zda nemá zpoždění.
Tabule jsou umístěny jak
v přízemí, tak v druhém patře restaurace.
(rub)

Tloušťka ostění
ve vrcholu klenby:
600 mm

Doba: Zahájeno v říjnu 2007,
původně mělo být skončeno v únoru 2011 (práce budou pokračovat ještě asi dva
a půl roku).

Odjezdové tabule
v Burger Kingu

S

Umístění:
km 288,702 – 289,314
(Mosty u Jablunkova
– státní hranice se SR)

Cena: Plánovaná hodnota stavby je asi 6,6 mld. Kč,
z toho příspěvek Evropské
unie má dosáhnout téměř
3,4 mld. Kč. Zbývající část
hradí Státní fond dopravní
infrastruktury.

Migrační koridory

Jak uvádí ředitel stavby Josef Mravec, ze šesti stavebních celků, které obsahovaly rekonstrukce stanic
Bystřice, Návsí, Mosty u Jablunkova, a tří traťových úseků zbývá dokončit poslední úsek Mosty
u Jablunkova – státní hranice se

Délka tunelu:
612 m

dodává ředitel stavby Mravec.
Faktem zůstává, že se upustilo
od varianty otevřeného výkopu
a zpětného zásypu.

evět řemesel, desátá kuchařina. Tak by zněl
stručný profesní životopis Josefa Šebka. Ač kuchařský
samouk, kouzlu vaření podlehl
natolik, že před zhruba čtvrtrokem převzal skomírající „nádražku“ ve výpravní budově stanice
Špičák na Šumavě. S ideou nalákat a vychovat si klientelu vstoupil Josef Šebek do hry. A vychovat
si ji skrze kvalitu služeb především podávaných jídel.

Sedmkrát týdně
dvanáct hodin

SÁZKA NA KVALITU. Provozovatel Josef Šebek si vychovává zákazníky pomocí tradičních jistot české kuchyně i lehké exotiky. 

MENU

Na lístku najdete vedle tradičních
jistot české kuchyně, jako například dušených ledvinek na cibulce nebo borůvkových knedlíků,
také ověřené a žádané pokrmy
svým způsobem exotické. Nebojí se tu připravit takové boloňské
špagety, fronty se stojí na „čínu“.

MENU

V nevelkém lokále najdete asi
FOTO autor (2x)
třicet míst. 

Dršťková polévka 
Ledvinky na cibulce, 
rýže	
Borůvkové knedlíky
Boloňské špagety 
Naložený romadúr	

26 Kč
79 Kč
79 Kč
79 Kč
30 Kč

Provozovatel s nepočetným týmem se denně zabývají otázkou,
čím lidi nalákat. „Třeba mi nejedli tlačenku, přestože byla echt
domácí. Tak jsem zkusil experiment zdánlivě odvážný, ve finále
ovšem překvapivě úspěšný – romadúr s cibulí a octem. Nad prvním soustem bojuje každý sám
se sebou, na konci se mi pokaždé vrací vyjedený talíř.“ V přívětivém prostředí nevelkého lokálu,
pouhých asi třicet židlí, tak dokázal vytvořit takovou kuchyni, která spolu s poklidnou atmosférou
znovu vdechla hospůdce život.
Říká se, že stálý host dělá hospodu. Ne snad pro oslnivé útraty, jeho hlavní rolí je být křovím.
Dnes se tu vedle nich vystřídají
téměř všichni ti, kdo přijedou
nebo odjíždějí vláčkem. Možná
by se dalo mluvit o jistém rituálu, kterým se návštěva tu pomalu
stává. Pro návštěvnost tu dělají
hodně, vezměte třeba „otvíračku“ – sedm dní v týdnu a dvanáct
hodin denně. Koho by to bavilo?
„A vidíte, mě to zrovna baví, večer si tu v klidu připravuji základy a vše potřebné pro nabídku
příštího dne,“ kontruje zapálený provozovatel. Večerním hostům nevadí, že svého vedoucího

nevidí za pípami. Rachot kastrolů v kuchyni a libé vůně odtud se
linoucí dávají tušit, čím se zabývá. A stačí jen zavolat.

V plánu je rozšíření
restaurace

Však si šéf své hosty patřičně rozmazluje, vedle hledání těch nejlepších produktů jim čas od času
uchystá nějakou tu „pecku“, třeba Chodské blbouny. Vlastně je
to jen bramborové těsto nastavené houskou a pro zpestření chuti
nasekanou petrželkou. Jednoduché, ale když se objeví v nabídce,
jsou za pár chvil pryč.
Ve spolupráci se společností
ČD Restaurant, kterou si mimo
jiné pochvaluje, chystá Josef Šebek drobnou rekonstrukci kuchyně. Nebránil by se však ani
rozšíření restaurace do nepříliš
využívaných sousedních místností výpravní budovy Českých
drah. Rizika se nebojí, vždyť
v létě stíhají obsloužit až stovku
hostů, kteří obsadí venkovní prostory předzahrádky. Vzhledem
k tempu vývoje, které restaurace
nabrala, to není plán nijak nereMILAN BALLÍK
álný. 
Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.

provoz a zahraničí

11/2011

průmysl
Parabolické pružiny
z Prostějova

S

polečnost Hanácké železárny a pérovny, která
je jedním z předních evropských výrobců pružin jak
pro automobilový, tak pro
železniční průmysl, uvedla do činnosti zbrusu novou automatickou linku
na výrobu válcovaných parabol. Spuštění sériové výroby předcházelo důkladné
testování linky a odzkoušení vyrobených parabolických pružin v zátěžových
testech. Švédský automobilový gigant Scania, který
patří k významným zákazníkům firmy, schválil pružiny k použití v jejich
výrobě, čímž potvrdil kvalitu nové výroby na Hané.
Spuštění nové linky přináší

kromě zvýšení kvality také
možnost zavedení produkce
nových typů pružin. Zcela
nové výrobní zařízení, které patří k nejmodernějším
v Evropě, přišlo na více než
105 milionů korun.

EU v Šumperku
pomáhá vzdělávat

S

pecifické vzdělávání zaměstnanců společnosti PARS nova podporuje
Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a změstnanost a státního
rozpočtu ČR. Projekt specifického vzdělávání šumperských odborníků bude
probíhat celý letošní i příští rok. Vzdělávací program je zaměřen na oblasti
uplatňování správných výrobních postupů a optimalizaci při modernizaci
zejména řídicích vozů řady
961 a rekonstrukci motorových vozů řady 842. Oba
projekty vznikají pro České
dráhy. Proškoleno bude 136
zaměstnanců.

LED diodové
návěstidlo

5

Rychleji na lyonské letiště
Z nádraží Lyon PartDieu na 22 kilometrů
vzdálené letiště SaintExupéry za necelou
půlhodinku. To nabízí
od loňského srpna
nová rychlodráha
ve východofrancouzské
metropoli.

M

ěstská rychlodráha byla
zčásti vybudována na původní soukromé dráze
z roku 1881. Ta se později používala pouze pro nákladní dopravu
a v roce 1976 byla převzata francouzskými státními drahami
SNCF. Lyonské letiště Satolas slouží cestujícím od roku 1975 a v červnu 2000 bylo přejmenováno podle
slavného francouzského spisovatele a letce na Saint-Exupéry. Letiště bylo napojeno v roce 1994
i na trať rychlovlaků TGV, které jezdí jak na městské nádraží
Lyon Part-Dieu, tak i do stanice Lyon Saint-Exupéry. Jízdy vlaků TGV mezi oběma nádražími
však nejsou z technických důvodů možné. Proto vznikl projekt
městské rychlodráhy Leslys (Liaison Express Lyon – Satolas), kde
výstavbu a samotný provoz zaštítila místní samospráva.

ve špičce se počítá
s minimálním
intervalem
šest minut.
Prvních patnáct kilometrů
mezi stanicemi Part-Dieu a Meyzieu využívá rychlodráha tramvajového tělesa linky T3. Na celé
trase souběžné s tramvají ale
rychlodráha zastaví jen jednou
ve stanici La Soie, ostatní tramvajové zastávky projíždí. Na výstavbu zbývajících 7 kilometrů
v úseku Meyzieu – letiště musely
být nalezeny finanční prostředky
ve výši 120 milionů eur.

Koncese na třicet let

V roce 2006 byla proto založena
společnost Rhôneexpres, která se
stala koncesionářem pro výstavbu a provoz nového spojení na letiště. Na výstavbě se finančně
podílely banky, společnosti Vinci a Veolia transport. Výstavbu
zajišťovala dceřiná společnost
firmy Vinci, která se zabývá výstavbou železniční infrastruktury. Provoz a údržbu zajišťuje

RYCHLODRÁHA. Výstavbu a provoz městské linky na letiště zaštítila místní samospráva. 

FOTO archiv autora (4x)

TECHNICKÁ DATA VOZIDEL STADLER TANGO
Provozní čísla 
101 až 106
Dodání 
2009 až 2010
Uspořádání náprav 
Bo´2´Bo´
Celková délka 
27 m
Šířka vozidel 
2,55 m
Minimální výška vozidla  3,68 m
Hmotnost 
41,1 t

Počet míst k sezení 
76
Počet míst k stání
80
Míst pro vozíčkáře 
2
Napětí 
750 V stejnosměrné
Průměr kol 
720 mm
Nejvyšší rychlost 
100 km/h
Jmenovitý výkon 
500 kW

Modení design interiéru. 

Technické zázemí pro vozy. 

CFTA Rhône, dceřiná společnost
Veolie.
Koncese je udělena na třicet
let, krajský samosprávní celek
Rhône se podílí na nákladech
na infrastrukturu a koncesionář
má po celou dobu provozu finanční odpovědnost. To umožňuje co
nejméně zatížit daňového poplatníka, protože jen část tratě
je budována z veřejných finančních prostředků. Stávající kolejová infrastruktura je převzata až
po stanici Meyzieu. Na prvních
dvou kilometrech tratě jsou používány silniční semafory, přes
silniční přejezdy je možná jízda
maximální rychlostí 50 km/h,

při dobrých rozhledových poměrech 60 km/h. Jinak je na trati
stanovena maximální rychlost
70 km/h. Od stanice Meyzieu až
po letiště Saint-Exupéry je vedena trať na vlastním tělese s oplocením, takže je zde možné jezdit
maximálně rychlostí 100 km/h.

Tango od Stadlera
pojede 27 minut

Podnik Rhôneexpres v současnosti zaměstnává 70 zaměstnanců, z čehož padesátka lidí slouží
jako řidiči a vlakový doprovod.
Rychlé spojení je garantováno 365
dní v roce od 5.00 do 24.00 hodin.
Od 6.00 do 21.00 hodin je provoz

v patnáctiminutovém intervalu,
ve zbývající době se jezdí po půlhodinách. Celková cestovní doba
na 22 km dlouhé trati činí asi 27
minut. Denní nabídka činí více
jak 10 tisíc míst k sezení v každém směru. To je téměř dvojnásobek proti autobusům, které
dříve zajišťovaly dopravu na letiště. Rhôneexpres vyrazí denně na 139 jízd a předpokládá se,
že ročně se přepraví okolo 1 milionu cestujících.
Vozidla pro rychlodráhu dodala firma Stadler. Jedná se o šest
trojdílných nízkopodlažních
jednotek typu Tango. Poháněné podvozky jsou pod krajními
vozy a jednotky mají vzduchové
odpružení a elektromagnetickou
brzdu. Prostřední vůz je vybaven
sběračem proudu. V klimatizovaných vozech je dostatek prostoru pro zavazadla, místa k sezení
mají opěrku hlavy a vozy jsou vybaveny zásuvkami 230 V/50 Hz.
Pro informování cestujících slouží šest monitorů, na kterých jsou
promítány údaje o průběhu jízdy,
bezpečnosti, přípojích na vlaky
TGV, odletech z letiště s příslušnými terminály pro odbavení,
ale například i zprávy o aktuálním počasí.

Rychlodráha
předjíždí tramvaje

Frekvence cestujících je přepravována jen jednosměrně. To znamená, že směrem na letiště je
možné jen přistupovat a při cestě z letiště jen vystupovat. Protože trať používají zčásti i tramvaje
linky T3, které zastavují častěji,
je možnost ve třech stanicích jejich předjetí jednotkami městské rychlodráhy Rhôneexpres.
O předjíždění rozhoduje operativně dispečer podle momentální dopravní situace. Pro doplnění
uveďme, že tramvajová linka má
intervaly mezi 6 až 30 minutami
podle denní doby a dnů v týdnu.
Na konečných stanicích zřídila společnost Rhôneexpres více
automatů na jízdenky, přičemž
jízdenky na městskou dopravu
u společnosti Rhôneexpres neplatí. Jednoduchá jízdenka na letiště
stojí 13 a zpáteční 23 eur. Mládež
mezi 12 a 25 lety zaplatí za jednoduchou jízdenku 11 a za zpáteční
19 eur. Děti do 12 let se přepravují
zdarma. Zaměstnanci letiště s odpovídajícím průkazem mají slevu
na jízdném. Jízdenky na rychlodráhu jsou kontrolovány vlakovým doprovodem během jízdy,
respektive prodávány přímo ve vozidlech bez přirážky.
STANISLAV HÁJEK

Zdroj: Eisenbahn-Revue 1/2011.

polsko
Pendolino pro
PKP InterCity?

V

edení společnosti PKP
InterCity, zabývající se
dálkovou dopravou na polských železnicích, rozhodlo
o nákupu vlaků typu Pendolino od firmy Alstom.
Pokud bude dohodnuta optimální cena a také podpora
od polského státu, je prav-

děpodobné, že by se nové
jednotky Pendolino mohly objevit na polských kolejích již v letech 2013 až
2014. První spoje by vyrazily na trasu z Gdaňsku přes
polské hlavní město Varšavu do malopolské metropole Krakov či hornoslezských
Katovic.

Dodávky pro Koleje
Mazowieckie

Ž

elezniční dopravce Koleje Mazowieckie (KM)
očekává dodávku 11 nových
elektrických lokomotiv
od firmy Bombardier v hodnotě 40 milionů eur. Dodávka je rozložena do čtyř
let a první stroje by měly
být dodány již letos ke konci
roku. Mimo elektrické lokomotivy dopravce KM podepsal kontrakt na šestnáct
čtyřčlánkových jednotek
typu EMUs, které budou dodány firmou PESA do prosince 2011.

Malopolsko
dostává jednotky

V

roce 2009 objednala společnost Przewozy
Regionalne, zabezpečující regionální železniční dopravu ve většině polských
vojvodství, prvních pět čtyřčlánkových elektrických
jednotek ELF EMUs. Jednotky, určené pro oblast
Malopolského vojvodství,
pocházejí od firem PESA
Bydgoszcz a NEWAG Nowy
Sącz. Částečně nízkopodlažní jednotky nabízejí 200
míst k sezení a 150 k stání.
Plně klimatizovaná vozidla
mohou dosáhnout rychlosti
až 160 km/h. 
(mh)

krátké zprávy ze světa

O

věřovací provoz nových
návěstních svítilen
s technologií LED diod – ZELISKO zahájila firma AK
Signal Brno, dceřiná společnost AŽD Praha, ve spolupráci se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací, ve stanici Velký
Osek. Jedná se o svítilnu,
která je přizpůsobena k vestavbě do tělesa skříně návěstní svítilny AŽD 70 jako
náhrada optické soustavy
se žárovkou, barevným filtrem a Fresnelovou čočkou.
Zdrojem světla je sedm vysoce svítivých modulů fungující na principu LED,
které jsou rovnoměrně rozmístěny na kruhové ploše
a jejich světlo je pak optickým systémem soustředěno do optické osy svícení.
Typ použitého LED modulu určuje barvu světla. Svítilna je k dispozici ve všech
barvách používaných na návěstidlech v naší železniční síti, tedy v červené, žluté,
zelené, modré a bílé. Světlo z LED modulů tvoří kruhovou optickou vyzařovací
plochu rozdělenou na sedm
segmentů. Ověřovací provoz
byl zahájen na návěstidle
Lc 92, které se nachází na koleji spojující Velký Osek
s obvodem výhybny Kanín.
Ověřovací provoz potrvá
do konce září. (acri, ažd)

První vlaky FLIRT
dopraveny po silnici

Shinkansen bude
v zemi nejrychlejší

Hyundai sbírá
zakázky v Turecku

Soupravy TGV
poprvé v Africe

Expresní spojení
každých dvacet minut

Běloruské železnice objednaly u firmy Stadler Rail deset jednotek
typu FLIRT. První tři
byly již na začátku letošního roku dodány pro příměstskou
dopravu v Minsku a následovat budou jednotky určené mimo jiné pro
dálkovou dopravu. Vlaky jsou ze
Švýcarska do Běloruska dopravovány po silnici. Přestože byla přeprava technicky možná po železnici,
ukázalo se, že jde o nereálnou záležitost díky složité byrokracii. Vlaky
pro Bělorusko jsou stavebně shodné
s těmi, které byly již dodány nedávno pro finské železnice.

Na počátku března byl
v Japonsku pokřtěn
nový typ vysokorychlostního vlaku Shinkansen, určený pro
společnost East Japan Railway.
Vlak dostal název Hayabusa, což
znamená sokol. Nejnovější model
Shinkansenu spojí dvakrát denně
hlavní město Tokio s městem Aomori na ostrově Honšú. Futuristický vlak s extrémně plochým čelem
zvládne trasu dlouhou 675 km přibližně za 3 hodiny. Hayabusa dosáhne maximální rychlosti 320
km/h a v příštím roce se tak stane
nejrychlejším japonským vlakem.

Turecké státní železnice obnovují svůj
park elektrických lokomotiv. Turecko proto zadalo zakázku firmě
Hyundai Rotem na dodávku 80
strojů a o výkonu 5 MW. Firma Hyundai se prosadila ve výběrovém
řízení oproti společnostem Bombardier, Ansaldobreda a jednomu
čínskému výrobci. Hodnota zakázky je asi 400 milionů amerických
dolarů. Hyundai již dříve do Turecka dodávala elektrické jednotky a do budoucna počítá s tím, že
bude pro turecké železnice vyrábět
i vysokorychlostní vlaky.

Jako první země na africkém kontinentu
objednalo Maroko čtrnáct vysokorychlostních patrových jednotek
TGV od firmy Alstom. Vlaky,
které budou provozovat Marocké státní dráhy (ONCF), mají
od roku 2015 jezdit mezi městem
Tanger a dvě stě kilometrů vzdálenou Kénitrou, kde mají dosahovat rychlosti až 320 km/h. Maroko
plánuje výstavbu vysokorychlostní tratě elektrizované střídavým
napětím 25 kV z Tangeru podél
pobřeží Atlantiku přes Kénitru
až do Casablanky.

Na konci února bylo otevřeno expresní vlakové
spojení mezi hlavním
městem a mezinárodním letištěm Indiry
Gándhíové. Stanice Nové Dillí, Shivaji Stadium, letiště IGI a Dwarka
sektor 21 jsou již otevřeny, mezilehlé zastávky v Dhaula Kuanu a Dillí
Aerocity budou následovat později
během roku. Vlaky jezdí nyní každých 20 minut od rána od 6 do 22
hodin. Trasu dlouhou 22,7 km ujedou za pouhých 18 minut ve srovnání s celou hodinou jízdy autem
po silnici. Celkové náklady na projekt dosáhly 57 miliard rupií.

Tři nové lokomotivy
nahradí čtyři starší

Jak myslí na potřeby
věřících ve stanicích

Ministr železnic padl
zřejmě kvůli korupci

Distri Rail zvýšil
frekvenci v Německu

Ferrovie dello Stato
smí převzít Arrivu

Slavnostní předání,
které se konalo v Pretorii dne 21. února,
předznamenalo oficiální dodávku prvních dvou dieselových lokomotiv
C30ACi ze sta od firmy GE Transportation. Objednatelem je společnost Transnet Freight Rail.
Od lokomotivy, která bude dosahovat rychlosti 100 km/h, se
očekává, že ročně ušetří 600 tisíc litrů paliva, protože tři takové nové lokomotivy nahradí čtyři
starší typy používané pro přepravu uhlí a všeobecnou nákladní
dopravu.

Organizace Saúdských
železnic (SRO) 16. února
oznámila, že podepsala kontrakty na výstavbu čtyř z pěti stanic pro
vysokorychlostní železniční projekt
Haramain. Saúdská skupina Bin Laden má postavit stanice v Makkahu
a Madinahu, zatímco skupina Saudi Oger bude odpovědná za stanice
Jeddah a Hospodářské centrum krále Abdullaha v Rabighu. Podle SRO
budou stanice v Makkahu a Madinahu „shodné s náboženským
rozměrem svatých měst“. U příjezdových hal budou mešity, které pojmou více než 600 osob.

Čínský ministr železnic Liu Zhojun byl
s okamžitou platností odvolán. Oznámila to agentura Xinhua
v návaznosti na závěry zvláštní
komise pro kontrolu disciplíny,
která padesátiosmiletého funkcionáře obvinila „z vážných porušení disciplíny“. Komisi lze srovnat
se západními institucemi typu
Corporate-Governance, jež dbají o dodržování zákonů a etiky
v podnikatelské sféře. Obvinění
takto formulované bývá synonymem korupce. Zhojun stál v čele
ministerstva od roku 2003.

Nizozemský kombi
operátor Distri Rail
zvýšil frekvenci kontejnerov ých ky vadel mezi Rotterdamem
a německým Duisburgem na dva
odjezdy denně. Reaguje tím nejen
na rostoucí poptávku, ale bere rovněž v úvahu očekávané stavební
práce na dálnici A15 na území rotterdamského přístavu. Po letních
prázdninách se frekvence zřejmě zvýší dokonce na tři odjezdy
denně. Kyvadla Distri Rail mají
kapacitu 100 standardních kontejnerů. Vlaky odjíždějí z rotterdamského Maasvlakte.

Evropská komise povolila převzetí podniku
Arriva Deutschland
italskými drahami
Ferrovie dello Stato.
S touto transakcí se změní závazky, které přešly na Německé dráhy při převzetí celé Arriva
Gruppe. Komise došla k závěru,
že převzetím nedojde ke zhoršení konkurence na trhu. Arriva
Deutschland zahrnuje AD GmbH
a A-Reality a v SRN provádí drážní a autobusovou dopravu osob
i nákladní dopravu po kolejích
a po silnici, rovněž tak údržbu
a překlad zboží. (sh, acri, kla)
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Firma JARO Česká Skalice
s.r.o. hledá strojvedoucího
SHV MUV-69. Provádíme postřiky na železnici. Možnost
rekvalifikace nebo doškolení.
Vhodné i pro důchodce na sezonní práce květen a srpen.
Uvítáme i krátkodobou spolupráci na jednorázové akce.
Celá ČR.
Kontakt: info@jarocs.eu
mob.: 774 177 094
www.jarocs.eu

11/2011

Dětští lyžaři v Orlických horách

ZLEVŇUJEME
ubytování u moře,
www.kamkoliv.eu,
tel.: 604 518 951

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
V ČERNÉ HOŘE
cestovní agentura JULIA
e-mail: julia.ca@seznam.cz
http://www.julia-ca.wzcz
tel.: 371 751 868, 606 222 550

UBYTOVÁNÍ
Privát 2 + 1, 3 km od Adršpachu,
soc. záz., TV, SAT., osob
5 + 1, 1 osoba na den – 280 Kč.
tel.: 491 586 212, mob.: 733 115 684
e-mail: tornado46@seznam.cz

ČERNÁ HORA
od 100 Kč za osobu/noc,
vilka u pláže na
www.marea.cz,
tel.: 774 512 619

Ck H-Tour
Nabízí: všechny zájezdy
včetně lehátka + transfer,
slevy pro děti
• Černá Hora – Sutomore
od 3 990 až 5 890 Kč
7–10 nocí, výběr penzionů
• Bulharsko Sozopol,
penzion Ruska
7 nocí v pokojích a apartmánech 3 990–4 990 Kč, při
1 cestě přestup možný, delší turnus až na 10 nocí
• Řecko Paralia/nový penzion Lilalo
ubytování 10 nocí 2–4lůž.
studia, vlak s přestupem
5 990–6 290 Kč/os.
• Mrtvé moře 7 nocí a snídaně od
23 590 Kč, večeře + 3 000 Kč,
letenky z Prahy včetně
všech tax, transfer
• 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
tel./fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

O

dbor personální GŘ ČD
ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel
uspořádal již 3. ročník lyžařského pobytu pro děti zaměstnanců Českých drah ve věku 5–15 let
za poloviční cenu. Akce tentokrát probíhala od 26. února do
5. března v horském srubu Karolina v Deštné v Orlických horách.
Přinášíme vám fotoreportáž z jejich pobytu.

CK Kysuca Tour, spol. s r.o.
ponúka letné dovolenky so ZĽAVOU 250Kč na deti od 4 r. do 12 r.
z ceny ubytovanie v sezónnych pobytoch a deti do 4 r. majú pobyt
zdarma bez naroku.
10dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie v ležadlovom vozni
do Burgasu
POMORIE
červen + září		 červenec + srpen
2lôžková izba
od 5 200 Kč		 5 980 Kč
3lôžková izba
od 7 200 Kč		 8 580 Kč
4lôžková izba
od 10 140 Kč		 10 920 Kč
V cene je zahrnuté 7x ubytovanie: v penziónoch pri mori,
izby s vlast. príslušenstvom a balkónom.
Pre náročnejších záujemcov ponúkame hotelové ubytovanie
v Pomorí v hoteli Diana.
10dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
SUTOMORE
červen + září
červenec + srpen
2lôžková izba
5 400 Kč
6 500 Kč
3lôžková izba
8 600 Kč
9 440 Kč
4lôžková izba
10 400 Kč
12 380 Kč
V cene je zahrnuté 7x ubytovanie: v penziónoch pri mori,
izby s vlast. príslušenstvom a balkónom.
Všetky ceny sú bez ceny za dopravu. Pobyt je možné predĺžiť
na 14 nocí.
Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk
alebo osobne v kancelárii na ŽST Kys. N. Mesto alebo na telefónoch
00421/41/421 1620, alebo želez. telefón 900/421/930/831/57,
mobil: 00421/908 219 442 alebo e-mailom: ckkt@stonline.sk.

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.

Výběr z vlakových poznávacích zájezdů 2011:

• 14.–19. 4. – Francie – Paříž a Versailles, cena 4 890 Kč/os., POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO PRO ŽENU.
• 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. BONUS:
zastavení v Římě, prohlídka s českým doprovodem, min. počet účastníků 20 osob.
• 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.
• 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!

CA RUBÍN NABÍZÍ
Letní pobyty na FIP
* Černá Hora – Bar
11 dní pobytu, termíny odjezdu
18. 6. až 10. 9.
Cena včetně služeb od 4 050 Kč
* Rumunsko – Eforie Sud
10 dní pobytu, termíny odjezdu
26. 6. až 25. 8.
Cena včetně polopenze
od 7 200 Kč
* Řecko – Nei Pori, Paralia,
Leptokaria
Doprava vlak + autobus
Pobyt 14 dnů, termíny odjezdu
28. 5. až 17. 9.
Cena za ubytování a dopravu
od 3 850 Kč
U všech pobytů slevy na děti
do 4 a do 12 let.
Bližší informace
na www.carubin.sweb.cz,
paní Ludmila Ovesná,
tel.: po 19. hodině 571 431 265,
604 254 524,
carubin@centrum.cz nebo
ludmila.ovesna@email.cz.

nabízíme
CELOROČNÁ PONUKA 2011
Kežmarok – Vysoké Tatry
Priváty: 9 EUR osoba/noc
REDER – Slavkovská 24,
060 01 Kežmarok
mobil: 00421 905 344 493,
e-mail: reder@reder.sk

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

O

dešel Jaroslav Březina,
strojvůdce, ale především vynikající člověk, který se zasloužil o zachování

PENZION RELAX
Chřibská nádraží
školení, semináře, rekreace,
učebna, sauna, dětské hřiště,
příznivé ceny.
www.penzionrelax.cz
tel.: 728 778 380

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

parních lokomotiv 422.098,
411.019 a 434.1100. Vedl kolektiv ze šumperského lokomotivního depa, s nímž
dokázal z vraku zprovoznit
historický motorový vůz Věžák M 120.417 a přípojný vůz.
Velmi dobře se staral také
o provoz prvního z Hurvínků
M 131.101.
Jaroslav Březina (28. 4. 1928
– 8. 3. 2011) byl znám nejen
v podhůří Jeseníků. Nikdy
na Tebe, pane Jaroušku, nezapomeneme! Zarmoucení
kolegové nejen od kolejí.

• 29. 7.–3. 8. – Švýcarsko – Svět velehor. Cena 4 790 Kč zahrnuje:
3x ubytování se snídaní, 3x místenku, vedoucího zájezdu.
• 1.–14. 9. – Sicílie – kouzelný ostrov slunce, cena 7 390 Kč zahrnuje: ubytování, úklid apartmánu, 2x lehátko, 4x místenku a služby vedoucího zájezdu.

• Podhajská – apartmánový domek a chatky, cena 1 890 Kč/os./
pobyt zahrnuje: 7 nocí, povlečení, energie, parkoviště, internet,
úklid, transfer z železniční stanice na vyžádání den před nástupem. Vzdálenost ke koupališti cca 20 min. pěší chůze, děti do 12
let 1 400 Kč/os./pobyt.

Autobusové jednodenní zájezdy

• LYŽOVÁNÍ – Krkonoše, Dolní Malá Úpa – hotel Javor – 2 až 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, možnost přistýlky, TV, balkon, WiFi, možnost pobytu se psem. Termín 2. 1.–26. 3. 2011, cena
– týdenní pobyt se snídaní dospělá osoba 2 450 Kč, děti 3–5 let 1 720 Kč
a děti 5–12 let 1 960 Kč. Možnost dokoupení další stravy na místě
nebo v CK.
JARNÍ TOULKY PŘÍRODOU
• Špičák, Železná Ruda, hotel Čertův Mlýn – 2 až 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, možnost dětské přistýlky, TV, chladnička, 12. 3.–2. 7. 2011 pobyt na 6 nocí se snídaní a volným vstupem
do hotelového bazénu za 2 940 Kč na osobu.
• Český ráj – Nepřívěc u Sobotky, hotel Ort – 2 až 4lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením, TV-SAT, výhodné SENIORSKÉ POBYTY 55+ do 30. 4. 2011, týdenní pobyt So–So se snídaní za 3 750 Kč/
osoba včetně 3 hod. stolního tenisu a 2 hod. golfu za pobyt zdarma.
• Mikulášovice, hotel Ron – stylově zařízené 2lůžkové pokoje nebo
apartmány ve státem chráněné budově z 18. století, výhodné SENIORSKÉ POBYTY 50+ do 14. 5. 2011, týdenní pobyt So–So se snídaní za 2 880 Kč na osobu v pokoji a 3 480 Kč za osobu v apartmánu.

9. 7. a 13. 8. – Orlí hnízdo, cena 750 Kč/os., odjezd z Č. Budějovic.
20. 8. – Medvědí soutěska, cena 850 Kč/os., odjezd z Č. Budějovic.

Podrobné programy
v katalogu Dovolená 2011

Lázeňské pobyty
• Velký Meder, hotel Thermal, 14. 4.–17. 4., cena 3 880 Kč/os.,
dítě do 5 let zdarma, dítě na přistýlce 2 290 Kč, cena zahrnuje: 3
noci ve dvoulůžkovém pokoji, 3x polopenzi (švédské stoly), 2x vstup
na termál. koupaliště (platné od následujícího dne pobytu), 1x relax. masáž na koupališti, župan po dobu pobytu.
• Velká noc v kúpeloch Nový Smokovec, 22.–25. 4., cena 3 900 Kč/
os. zahrnuje: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji ve *** hotelu, snídaně
a večeře bufety, slavností velikonoční večeře s programem, ochutnávka zabijačkových specialit, 1x vstup do Vitálního světa, 1x rašelinový obklad, vstup do relaxačního bazénu (podle volné kapacity)
a v případě zájmu konzultace s lékařem. Děti do 12 let cena 2 100
Kč/os./pobyt.
• 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.
• Turčianské Teplice, hotel Vyšehrad, cena 2 999 Kč/os. zahrnuje:
4 noci, 4x snídani nebo večeři, 1x večerní koupání (2 h) v Aquaparku,
který je přímo proti hotelu, 1x částečnou masáž zad (15 min). Nástupy podle volné kapacity hotelu – kterýkoliv den v týdnu.

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
Poděkování Janu
Mrkvovi
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Říkal jí Markétko. A druhé Lucinko

R

ádi bychom vás upozornili na Jana Mrkvu, který na konci minulého září
ukončil neuvěřitelných 54
let nepřetržitého „zaměstnaneckého vztahu“ u československé a následně
české železnice. Jeho kariéra na dráze vlastně začala v roce 1956, kdy nastoupil
na učňovskou školu ve Starém Městě u Uherského
Hradiště, obor železničář.
Když v letech 1959–1963 studoval Střední průmyslovou
školu železniční Valtice, vykonával během prázdnin
práci výhybkáře a průvodčího osobních vlaků ve stanici Veselí nad Moravou.
Následovala Vysoká škola dopravní v Žilině. Potom
nastoupil v roce 1969 do stanic Drahanovice, Střeň,
Červenka a Štěpánov jako
výpravčí. V letech 1969–1989
prošel Jan Mrkva různými
funkcemi ve Správě Střední dráhy Olomouc. V 90. letech působil jako obchodní
a provozní ředitel. Po ročním působení na Generální inspekci ČD byl v roce
1998 jmenován ředitelem
Odboru auditu a kontroly.
Od roku 2003 až do loňska
pracoval ve Správě železniční dopravní cesty na Odboru interního auditu.
Rádi bychom našemu bývalému kolegovi poděkovali za mnoho let věnovaných
železniční dopravě a za jeho
bezvadný přístup k řešení
pracovních otázek lidským
a přívětivým způsobem.
Přejeme mu pevné zdraví
do dalších let a mnoho příjemných rodinných starosPRACOVNICI ODBORU
tí.


INTERNÍHO AUDITU SŽDC

Je pád stromu
vyšší mocí?

N

emohu souhlasit s částí
článku Analýza – Příčiny zpoždění v prosinci 2010
(Železničář číslo 6). Cituji:
,,Hlavními 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).“ Dosud jsem se asi naivně domníval, že pod termínem
vyšší moc si lze představit
povodeň, úder blesku, teroristický čin, tedy zásah
do určitého běžného stavu,
provozu, který nelze ovlivnit, často ani předvídat.
Ve zmiňovaných pádech
stromů na koleje ale lze důsledek povětrnostních vlivů
předpokládat. Pokud uvedu
jen trať 210, po které velmi
často jezdím, v úseku Komořany – Čisovice ji lemují desítky již nakloněných
stromů, často s polosuchými korunami a kořenovým
systémem chabě ukotveným spíše v poprašku tenké
vrstvy zeminy na skalnatém podloží.
Doporučuji proto důkladný prořez dřevin jednou za pár let než každý rok
ořezávat narostlé větvičky či platit vysoké náklady
na výluky, léčení zranění,
soudní pře, nenahraditelné ztráty životů a při každé události pokles důvěry
cestujících ve spolehlivost
železničních spojů. Na výtku, že takovým prořezem
se stane z okolí tratě pustina, lze odpovědět, že chce-li
člověk cestovat, musí udělat nějaký zásah do přírody. Existují tratě, kde jsou
dřeviny vhodně ošetřovány, eventuálně v blízkosti
kolejí ponechány jen nízké
křoviny, které nezakrývají ani dopravní značení, ani
neomezují rozhled na trati a na přejezdech a nešlehají do boků projíždějících
vozidel.

Václav Hálek

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

OSOBNÍ VZTAH. V okamžiku, kdy lokomotiva nebo řídicí vozidlo dostane jméno, je jasné, že mezi mašinou a strojevedoucím došlo k „osobnímu kontaktu“.

Zvyk pojmenovávat
oblíbené lokomotivy
dívčími jmény,
přezdívkami nebo
zdrobnělinami měli
strojvedoucí odjakživa.
Dříve se u samolepek
improvizovalo, dnes už
v tom panuje systém.

B

etty, Krakonoš, Bardotka,
Bobík, Gismo, Myšáček
nebo Slaměnka? Nejedná
se o pohled na tablo nějaké obzvlášť kreativní maturitní třídy,
nýbrž na seznam jmen motorových a řídicích vozů Českých
drah. V minulosti se nalepování
přezdívek na lokomotivy příliš
neřešilo, ale u modernizovaných
motorových vozů řady 854, tzv.
Katrů, jména začala mít jakýs
takýs systém a téměř jednotnou
úpravu. Samolepicí písmena se
jmény obdržely vozy na obou čelech nad číselné označení.

dívčí, začala nejen v depech, kde
jezdí Katry, přibývat jak houby
po dešti. Zvyk se ujal i u motorových vozů jiných řad.

Která jména jsou
nejpopulárnější?

Asi nejpočetnějším jménem vozidel je Lucka a Lucinka. Jím se honosí jak trutnovský vůz 854.023,
tak i plzeňský 842.023, Regionova
814.212, ale také i českotřebovská
Krabička 810.540. Podobně Kristýnka a Marcelka, protože takto

byly pokřtěny i vozy naší nejběžnější řady 810. Českotřebovský
motorový vůz 810 060 byl jedním
z prvních své řady, který obdržel křestní jméno, a to Pavlínka. Markétku nejspíš obzvláště
milujeme, dokonce i jedna z katovických elektrických lokomotiv EU 07-516 jezdících do Česka
nese toto hezké jméno. A nějaký
čas je nesla i jednotka CityElefant
471.025. Jména mají i některé lokotraktory a elektrické lokomotivy – na pražských strojích řady 371

se skví jména Kůča, Otík. V Německu je nadmíru populární
Gottlieb.
Na to, že brzy přestane stačit
kalendář, to už už začalo vypadat, když se samolepky se jmény
začaly umísťovat i na řídicí vozy
řady 80-29 3xx či 80-29 2xx, 86-29
2xx (dříve Bfbrdtn, 954.0, resp.
ABfbrdtn 954.2). Zatím poslední Cvilín (954.226) ukazuje, že
i kdyby byla vyčerpána i mužská
jména, výběr v pojmenování vlastivědném je nekonečný. Na místě

FOTO AUTOR (5x)

je i poznámka, že nová jména se
objevují a některá naopak zanikají, takže nějaký aktuálně platný
přehled je obtížné pořídit.

Líza Jaroslava Marvana

Které dodatečně dodané jméno
na lokomotivě bylo vůbec první,
to už asi nezjistí nikdo. Z dávné minulosti mě napadá snad
jen legendární Líza, lokomotiva
387.0, s níž ve filmu Železný dědek jezdil herec Jaroslav Marvan.
Zlidštění jinak ryze technické zá-

JMÉNA TAJEMNÁ I ŽERTOVNÁ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Račte vyzkoušet Petru.

Kasia
Fuksa und Trudy
Ruppíno
Inkognito
Koťátko II.
Kůča
Trautenberk 
Bardotka
Myšáček 	
Gismo

163.046
714.208
814.127
814.235
843.014
371.003
854.212
843.024
954 209
954 210

Více či méně úplné seznamy najdete
například na www.czech-trains.wbs.cz, v sekci
Jmena-hydrcatru.

První přišla Edita

Prototypová rekonstrukce prvního vozu 854.030 použitím motoru Caterpillar proběhla ve firmě
Pars nova Šumperk v roce 1997.
Zrod z vozu 853.030 trval pouhých šest měsíců. Po rekonstrukci dostal vůz nové označení
854.030-4, byl vystavován na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. A právě asi na něm se
v novodobé historii objevilo první, zprvu nesměle vyvedené jméno Edita. V tomto případě spíše
než po zbožňované slečně jméno jazykově vzniklo odvozením
z pojmenování motoru Caterpillar DITA. A jména, převážně

Pojmenovaná lokomotiva se stane pro strojvedoucího i pasažéry méně anonymní.

ležitosti, jakou jsou kolejová vozidla, si vzali zaměstnanci za své.
Pozitivně to, zdá se, přijímají
i cestující. Víme, že na všechny
ty svoje Kozlíky, Ďáblíky, Andílky, Barbuchy, Asterixy, Bondovky
a Bobíky, na rozdíl od anonymních, od sebe sotva rozpoznatelných lokomotiv, nedají dopustit.
Martin Navrátil

Díl 16.: Nové koště ostře mete, ale nudí
Pravidelné poučování
v drážním Ústavu
podnikové výchovy
začínalo vždy hodinou
železniční přepravy.

J

ak zajímavou formou vyprávět o nákladních listech?
Starý kantor Krušina řešil
průběh hodiny po svém. Výklad
prokládal humornými příhodami ze života. Nechával se také vytočit nejapnými dotazy. Jednou
vznesl výpravčí Zdenál nezáludný dotaz, zda je Albánie členem
společnosti Interfrigo. Kantor
Krušina to z hlavy nevěděl a slíbil, že to o přestávce zjistí v kabinetu. Vrátil se do třídy značně
rozčilen a křičel: „Ze mne si nikdo srandu dělat nebude!“ Albánie měla tehdy totiž jenom jednu
železniční trať z Tirany do přístavu Elbasan, a tak jakákoliv mezi-

národní železniční přeprava byla
vyloučena pro nedostatek kolejí!

Ani jeden z vás by se
jako průvodčí neuživil

Kantor Krušina ale odešel do důchodu. Objevila se mladá ambiciózní kantorka. Přišlo nové koště
a nasadilo ostrý kurz ve všech
směrech. Ověří si prý znalosti výpravčích stran výpočtu jízdného
ve vlaku. Ihned rozdalo po třídě
patřičné testy. Test končí a nové
koště odchází do kabinetu. Vrací se po přestávce značně rozlíceno: „Vážení soudruzi výpravčí,
ani jeden z vás by se jako průvodčí
vlaků neuživil! Soudruhu Cikánkovi vyšlo, že cestujícímu, zjištěnému na delší trati, než na jakou
má platnou jízdenku, ještě korunu padesát doplatí!“
„A co s těmi testy budete dělat?“ ozývá se nezáludný dotaz
z publika. „Dám to Zadkovi,“
končí rezolutně zklamaná kan-

Historky
ze života
kolem dráhy

V

ětšina výpravčích-dopraváků byla s obchodem
na štíru. Výjimku tvořili výpravčí z malých stanic, kde
prováděli i komerční práce.
Když bylo v roce 2000 nařízeno testem přezkoušet dopraváky z komerce, přiznal
výpravčí jedné velké stanice, že naposledy kalkuloval
nákladní list v roce 1960.
A ptal se, zda nenastaly nějaké změny.

torka. Najednou se ze třídy ozve
hlasitá poznámka: „Tak to je to
jediný, k čemu vám ty testy budou dobrý.“ Větu doprovází hurónský řev. Kantorka si totiž
neuvědomila, že i když se hlavní
přepravák na Provozním oddíle
jmenuje poněkud neobvykle Zadek, měla správně říci „Dám to
soudruhu Zadkovi.“

Hecíři neuspěli

Nová kantorka pochopila, že
s bandurskou nepochodí. A tak se
hodina železniční přepravy stala
opět nudnou záležitostí. A za katedrou kantorka povídala a povídala. Jistě to byla osoba znalá. Ale
její přednes byl monotónní. Nedala se také vyhecovat nejapnými
dotazy. Nepodařilo se ji přimět
ani k diskuzím na ožehavá témata, tolik oblíbeným u starého kantora Krušiny. O návrat do starých
kolejí se pokoušeli známí hecíři
a vždy byli chladně odpálkováni.

O podobném způsobu výkladu ze zmínil již Jaroslav Hašek.
Jeho přítel, tramp a světoběžník
Zdeněk Matěj Kuděj, toho hod-

jistě to byla
osoba znalá. ale
její přednes byl
monotónní.
ně prožil. Jakmile ale své příběhy vyprávěl ve společnosti, tu
Hašek pravil: „Pane Kuděj, voni
nás nuděj. Až se vykecaj, tak
nás zbuděj!“ Nakonec celou situaci rozhrábnul hecíř, výpravčí Sekerák. Jednou o přestávce se
zasnil a pravil: „Kluci, tuhle ženskou bych chtěl dostat na lavičku
v jasmínu. Věřím tomu, že by mi
v milostném rozpoložení pošeptala do ucha všechno o velkých kontejnerech!“ FRANTIŠEK MENDLÍK
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kam jet
Železnice nejen
letohradská
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Nejzápadnější kraj republiky

K

ulturní centrum v Letohradě vás zve na výstavu s názvem Železnice nejen
v Letohradě, která se už
od 4. března, kdy ji odstartoval imitátor Václav Faltus,
až do 27. března koná ve výstavních prostorách zámku.
Výstavu připravil a exponáty vybavil Letohradský železniční klub. K vidění tu
budou kromě kolejiště pro
děti i fotografie, modely, filatelie a železniční relikvie.
Otevřeno je denně 14 až 17
hodin, vstupné činí 20 korun, pro děti 15. Vždy v úterý, čtvrtek a v neděli po 16.
hodině budou na letohradském zámku také probíhat
videoprojekce na atraktivní železniční témata.
Na všechny videopořady
platí přenosná vstupenka
z výstavy.

Zemědělci,
jeďte do Lysé

J

iž po třicáté čtvrté se
ve dnech 23.–27. března
na Výstavišti v Lysé nad Labem (poblíž nádraží) uskuteční národní výstava
zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie
a zpracování výpěstků nazvaná Zemědělec 2011. Otevřeno je od 9 do 17 hodin.
V nabídce je vše okolo zahrádkaření a zemědělství
– například zemědělská mechanizace, nářadí, skleníky, fóliovníky, oplocení,
závlahy, hnojiva, komposty, zemina, ovocné a okrasné stromky, semena,
cibuloviny.

Posázavský Pacifik
zahájí sezonu

O

bčanské sdružení Posázavský Pacifik (PP)
zahajuje letošní sezonu turistických a výletních vlaků
jízdou 2. dubna do Posázaví. Spěšný vlak Posázavský
Pacifik vyjede z Prahy-Smíchova (8.51) do Kácova.
K němu do Sázavy vyrazí spěšné motorové křídlo
z Kolína (9.43). Dalšími nejbližšími akcemi jsou Májový výlet do Posázaví (7. 5.) či
Sázavská pouť (9. a 10. 7.).
Dne 2. 4. proběhne i tradiční country ples PP v Čerčanech, kde zahraje skupina
Bessoni. Sem vyjede zvláštní vlak z Prahy-Smíchova
s odjezdem v 17.57. Doporučujeme bezplatnou rezervaci místa prostřednictvím
e-mailu. Informace o akcích a činnosti sdružení
naleznete na www.posazavsky-pacifik.cz.

Fotky, malby,
videa, instalace

Z

a uměním vás zveme do Galerie hlavního města Prahy. Až do 1. 5.
hostí druhé poschodí Městské knihovny pod názvem
Fundamenty a sedimenty
díla umělců několika generací. Nebudou chybět autorské a kurátorské prohlídky.
V Domě U Kamenného zvonu vystavuje do počátku
června Michal Pěchouček.
V prvním patře je prezentován fotografický projekt Filmogram a videoinstalace
vzniklé ve spolupráci s Viktorem Takáčem.
(mn)

PŘÍRODNÍ REZERVACE. Severovýchodně od Františkových Lázní se rozkládají vzácná rašeliniště, mokřadla a slatiniště s minerálními prameny. 

Chebsko představuje
pro turisty atraktivní
území. Na malém
prostoru tu najdeme
množství historických
památek, lázeňská
města, majestátní
hrady a zámky, přírodní
zajímavosti i církevní
architekturu.

D

o centra našeho putování dojedete pohodlně
vlakem. V Chebu můžete přestoupit na regionální spoje a pokračovat do nedalekých
Františkových Lázní nebo Nového
Drahova či do Dasnice. Část našeho výletu určitě zvládnete pěšky.

Cheb – město, kde
zemřel Valdštejn

Málokteré české město se může
pochlubit takovým množstvím
vzácných historických památek jako Cheb. Symbolem města
je tzv. Špalíček na hlavním náměstí, které nese jméno krále Jiřího z Poděbrad. Mimochodem,
tento panovník město několikrát navštívil, vedl zde významná politická jednání a dokonce
zde proběhly svatby tří jeho dětí.
Špalíček je pitoreskní komplex jedenácti středověkých hrázděných

SYMBOLEM CHEBU JE
Takzvaný ŠPALÍČEK
NA HLAVNÍM
NÁMĚSTÍ.
domů. Původně tu stály kramářské boudy a krámy. Kvůli nedostatku místa a malým parcelám
domy nemají vlastní dvory a patra jsou vyhnána do výšky. Dva
bloky rozděluje Kramářská ulička. Kouzelnou atmosféru náměstí vytvářejí dochované měšťanské
domy. Rohový dům je budova
zdejšího muzea, tzv. Městský či
Pachelbelův dům. Do dějin se zapsal 25. února 1634, kdy zde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.
Cheb se pyšní nádhernými
kostely a kláštery, skutečným
unikátem je ale hrad. Na místě
bývalého slovanského hradiště
vybudovali první kamenný hrad
ve 12. století Vohburgové. Krátce
nato jej císař Friedrich I. Barbarossa přestavěl v reprezentativní
falc. Z románského období se dochovala 18,5 metru vysoká Černá
věž, vybudovaná z černých bosovaných kvádrů ze sopečného tufu
z nedaleké Komorní hůrky. Dále
se dochovaly zdi románského

FOTO czech tourism

kúrám se využívají prameny kyselek, železitá slatina i zřídelní
plyn. Symbolem města je soška
nahého chlapečka s rybou. Váže
se k ní roztomilá pověra: pokud
se pacientka dotkne patřičných
míst, určitě otěhotní.

Hrad Ostroh – Seeberg

ŠPALÍČEK V CHEBU. Historické centrum vás zaujme architekturou. Kvůli nedostatku místa domy nemají dvory.

hradního paláce a vzácná hradní kaple svatého Erharda a svaté
Uršuly. Její spodní patro je románské, horní patro s klenbou
lomenou je raně gotické. Chebský hrad představuje jedinou
ukázku stavebního typu falc
na českém území.

Loreta Starý Hrozňatov

Přibližně tři kilometry na jih
od Chebu se nachází místo, které doslova vstalo z popela. Starý Hrozňatov je poprvé zmíněn
v roce 1217, kdy byl ve věži zdejšího hradu podle jedné z verzí
legendy umučen blahoslavený
Hroznata, velmož stojící za založením tepelského kláštera.
V roce 1664 začalo nad obcí vznikat poutní místo. Nejprve byla
postavena centrální Santa Casa,
posléze ji obkroužil obdélníkový
ambit se čtyřmi kaplemi, které
jsou zvýrazněny věžičkami, byla
vztyčena vstupní věž se zvonicí
a ve východní části byl postaven
kostel svatého Ducha. Z Chebu
sem vedla Velká křížová cesta s 29
zastaveními.
V 50. letech minulého století
se bohužel místo ocitlo v pohraničním pásmu, obec byla vysídlena, zvonice vyhořela a poutní
areál zůstal napospas vandalům
a pohraničnímu vojsku. Po sametové revoluci byl prakticky před
zřícením. Naštěstí se pan Anton
Hart z Waldsassenu, hrozňatovský rodák, který byl po válce
odsunut do Německa, zasloužil
o vznik Spolku na podporu poutního místa Maria Loreto, objekty se podařilo zrekonstruovat
a vzniklo úžasné místo českoněmeckého smíření a setkávání.

Františkovy Lázně

Za necelých deset minut dojedete vlakem z Chebu do lázeňského
městečka uprostřed lesoparků.
Františkovy Lázně, pojmenované na počest císaře Františka I.,
se jako jediný člen tzv. západočeského lázeňského trojúhelníku
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Hrad Seeberg byl založen na
konci 12. století.

ZAJÍMAVOSTI CHEBSKA
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V samotném městě Cheb
se podívejte na komplex 11
středověkých domů zvaný Špalíček, do Městského domu (někdy
zvaného Pachelbelův), kde zavraždili Albrechta z Valdštejna,
a na unikátní hrad.
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Poutní místo ve Starém
Hrozňatově bylo zničeno
v 50. letech, ale po roce 1989
se jej podařilo aspoň částečně
obnovit.

Ostroh

SOOS
Františkovy lázně

CHEB

Starý Hrozňatov
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Ve Františkových Lázních
ochutnejte léčivou vodu
a projděte se městskými parky
a lesoparky.
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Hrad Seeberg, který je otevřen už od 15. března, nabízí
návštěvníkům rozsáhlou expozici nábytku.

V Dlouhé ulici poblíž Labutího
jezírka se v bývalém Hasičském
domě nachází Městské muzeum
Františkovy Lázně. Můžete si zde
prohlédnout mnoho exponátů
přibližujících historii města a lázeňství. Ke druhé atraktivní pobočce muzea dojdete příjemnou
procházkou. Vyjdete od Sadové
kavárny na Národní třídě směrem
k lesoparku Amerika, procházíte oblastí rybníků a modrá turistická značka vás dovede do obce
Ostroh k úchvatnému hradu Seeberg. Založen byl na konci 12. století a patřil k významným oporám panovnické moci na západě
Čech. Později přešel do šlechtických rukou, vlastnili jej Šlikové
a významná rodina chebských
měšťanů Junckerů. V 70. až 90.
letech minulého století proběhla
rozsáhlá rekonstrukce.
V interiérech je velmi pěkná expozice nábytku 19. století,
která přibližuje styly empír, biedermeier, druhé rokoko, neorenesanci, neogotiku a chippendale,
dále ukázky barokního intarzovaného nábytku a sbírky porcelánu. V barokní stodole v předhradí
si můžete prohlédnout národopisnou expozici. Hrad je přístupný již od 15. března až do poloviny
listopadu, každý den včetně pondělků od 10 hodin.

Přírodní rezervace SOOS
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Národní přírodní rezervace SOOS obsahuje rašeliniště, mokřady a slatiniště.
Naučná stezka vede k bahenním
sopkám.

Poutní místo Starý Hrozňatov
se nachází asi 3 km od Chebu. 

Františkovy Lázně s parky a leFOTO jiří berger (2x)
soparky. 

pyšní titulem městská památková rezervace. Léčivé prameny
zde byly známy již od středověku, vznik lázní je ale datován až
koncem 18. století. Největší podíl
na jejich založení je připisován
lékaři Bernardu Adlerovi. Podél
hlavní třídy, která je dnes nazvána Národní, postupně vznikly

tři souběžné komunikace a centrum bylo obklopeno parky a lesoparky. Klasicistní a empírové
lázeňské domy se v zeleni doslova utápějí. Do poklidné atmosféry jezdí pacienti s poruchami
pohybového a oběhového ústrojí, nejznámější je ale léčba gynekologických obtíží. K léčebným

Severov ýchod ním směrem
od Františkových Lázní, poblíž
obce Hájek, se nachází unikátní
národní přírodní rezervace SOOS
s rašeliništi, mokřady a slatiništi. Vyvěrá zde velké množství minerálních pramenů a čistý oxid
uhličitý. Prapodivný název vznikl pravděpodobně zkomolením
německého slova Moos, tedy
mech. Celá oblast připomíná
měsíční krajinu. Část rezervace
pokrývá křemelinový val, který
vznikl ze schránek mikroskopických řas rozsivek.
Naučná stezka vás dovede
i k raritním přírodním úkazům,
mofetám. Mofety, laicky nazývané bahenní sopky, jsou prohlubně připomínající maličký kráter
sopky. Bahnem probublává oxid
uhličitý a pokud jsou vyschlé,
pak mofety syčí. V oblasti rostou mokřadní a slanomilné rostliny a žijí zde vzácní živočichové.
K cestě do Hájku, resp. Nového
Drahova, můžete opět využít vlak
z Chebu.
Saskia Bergerová

