Nezapomeňte
na změnu času
v noci ze soboty
27. na neděli
28. března.

T ý de n í k S k u p i n y Č eské dráh y, a . s . | Č í slo 1 2 | R oč n í k X V I I | 2 5 . B Ř E Z N A 2 0 1 0 | C e n a 5 K č

Výhodná cesta
za poznáním

Opravy
na Slovensku

Trénink na reálné
podmínky

První školy se vydaly
na výlet v rámci projektu
Děti do Prahy.  STRANA 2

U našich východních sousedů
pokračují v modernizaci
důležitých tratí.
STRANA 5

Na kolejišti v Brně se učí
zvládat stresové situace
v provozu. 
STRANA 7

krátce

sloupek
Španělsko
může být vzor

Zájem o výlety
do Prahy

Minulý týden
jsem měl možnost
zastupovat České dráhy
na konferenci The
Future of European Rail.

K

onference, která se konala ve španělském
hlavním městě Madridu,
byla zaměřena na současný
a budoucí rozvoj evropského železničního systému.
Prezentace zde byly zaměřeny jak na osobní, tak na ná-

N

ovinka Českých drah
s názvem Děti do Prahy, která je určena školám a dětským domovům,
se hned od začátku setkala
s velkým zájmem v řadě regionů České republiky. Jen
během několika prvních
dní od oficiálního zahájení
prodeje si zpáteční jízdenku
na výlet vlakem do našeho
hlavního města za 80 korun
zakoupilo více než 250 žáků
a učitelů.

JIŘÍ KOLÁŘ
Náměstek
generálního
ředitele ČD
pro provoz

ČD Net Lidl
i na Velikonoce

O

bchodní řetězec Lidl
Česká republika bude
ve dnech 1. až 3. dubna 2010
prodávat jízdenky ČD Net
Lidl, tentokrát platné o velikonoční neděli 4. dubna.
Cena síťové jízdenky umožňující neomezené cestování vlaky Českých drah činí
149 Kč. Počet jízdních dokladů je omezen na 10 tisíc kusů, prodávat se budou
formou úvěrových poukázek s razítkem prodejny Lidl
a podpisem.

Modernizace
přípojných vozů

V MODRÉM. Na našich kolejích se stále častěji objevují vozy s inovovaným nátěrem Českých drah. Některé z nich prošly také modernizací, pozitivní dopad investovaných prostředků do obnovy dalších vozidel pocítíme již v nejbližších letech. 

V konkurenci obstojíme
Plán celkové obnovy
vozového parku
Českých drah
stojí na vysokých
investicích do nákupu
a modernizace.
Hlavní motivací je
uspokojit zákazníka
a uspět v zahraniční
i domácí konkurenci.

V
Č

eské dráhy budou mít
v roce 2012 k dispozici
celkem 66 modernizovaných
přípojných vozů pro motorové osobní vlaky a rychlíky,
které budou označeny jako
řada 054. Kontrakt v celkové
hodnotě 838 milionů korun
získala společnost Krnovské
opravny a strojírny na základě veřejné soutěže. Prvních 24 vozů bude uvedeno
do provozu ještě letos. Cestující se s modernizovanými čtyřnápravovými vagony
setkají například na Liberecku, na spojích mezi Trutnovem, Hradcem Králové
a Doudleby nad Orlicí, z Prahy do Turnova, na některých tratích vycházejících
z Plzně nebo u vlaků z Brna
do Jihlavya do Veselí nad
Moravou.

Pohádkový vlak
zamířil do Třeboně

Č

eské dráhy jako jeden
z partnerů akce Pohádkový den se Zdeňkem Troškou aneb setkání s Petrem
Vokem vypravily v sobotu
20. března speciální pohádkový vlak z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Ve Veselí nad
Lužnicí měl tento mimořádný spoj přípoje ve směrech od Prahy a Havlíčkova
Brodu. Ze stanice v Třeboni
byla zajištěna návazná přeprava autobusy. Program zahrnoval například průvod
městem v pohádkových kostýmech, divadelní vystoupení či projekci filmových
pohádek.
(pt)
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posledních patnácti letech probíhá masivní
modernizace železniční
infrastruktury v České republice. Rychlost obnovy vozidel tomuto vývoji ovšem neodpovídá.
Vlaky na moderních koridorech
tak nevyužívají veškeré možnosti
tratí. V průběhu deseti let budou
přibývat další tratě pro rychlost
160 a pravděpodobně i 200 km/h.
Již dnes je proto jisté, že v příštích
letech pro udržení konkurenceschopnosti a obstání ve výběrových řízeních budou muset České
dráhy disponovat odpovídajícím
vozovým parkem.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V ROCE 2010
NA NÁKUP NOVÝCH VOZŮ
• 37 nízkopodlažních moto
rových vozů pro rychlost až
120 km/h,
• 12 jednosystémových elek
trických nízkopodlažních jed
notek s maximální rychlostí
160 km/h,
• 11 dvousystémových elektric
kých nízkopodlažních jedno
tek s rychlostí až 160 km/h,
• 8 patrových jednosystémo
vých elektrických nízkopod
lažních jednotek s rychlostí
do 160 km/h,
• 33 nízkopodlažních dvoudíl
ných motorových jednotek
s maximální rychlostí
120 km/h.
Tématu postupné a dlouhodobé obnovy vozového parku se
v týdeníku Železničář věnujeme
velice často. Tentokrát vám nabízíme konkrétní představení
koncepce. S vývojem jejího naplňování vás budeme průběžně seznamovat na našich stránkách.
Průvodcem bude náměstek generálního ředitele Českých drah pro

NA MODERNIZACI
• 19 motorových lokomotiv
řady 750,
• 82 dvoudílných, částečně níz
kopodlažních motorových jed
notek z vozů řad 810 a 010,
• 39 elektrických lokomotiv
řad 163, 363 a 242 pro pro
voz s řídicími vozy ve vratných
soupravách,
• revitalizace interiéru 78 rychlí
kových vozů,
• 58 vozů 1. a 2. třídy pro vlaky
EuroCity a interCity,
• 105 osobních vozů pro rychlí
ky, vlaky EuroCity a InterCity,
• 21 restauračních vozů WRm
na komfortní vozy typu ARm
pee s oddílem 1. třídy.
osobní dopravu Antonín Blažek.
Koncepce modernizace vozového parku není první v novodobé historii ČD. Z čeho jste při
její přípravě vycházeli?
Abychom mohli zodpovědně připravit plán modernizace tak, aby
řešil konstruktivně a programově situaci našeho vozového par-

ku, museli jsme nejprve provést
detailní inventuru evidenčního
stavu vozidel, potřeb a následně také nákladů na modernizaci. Pro představu uvádím, že
České dráhy disponují více než
dvěma tisíci vozy. Je to vůbec poprvé, kdy na ČD proběhla takto komplexní inventura stavu
všech vozů.
Můžete krátce představit koncepci modernizace?
Na základě výsledků inventury
jsme rozdělili stávající vozidlový park do skupin podle úrovně
stavu vozů a možnosti jejich nasazení. První skupinu představují vozy, které jsou určeny pro
provoz na tratích s rychlostí 160
–200 km/h a jsou schopné nasazení v režimu RIC. Tyto vozy dostačují plně svou konstrukcí, je
však zapotřebí zmodernizovat jejich interiér.
Druhou skupinu tvoří vagony, které jsou určeny pro menší rychlost na vnitrostátních
trasách. Těch jsou řádově stovky a čeká je postupně celková
revitalizace.
Pokračování na str. 4

Dálkové ovládání pomáhá i šetří
Bakov nad Jizerou je
významnou železniční
stanicí ležící trati
Praha – Mladá
Boleslav – Turnov.

říká výpravčí, „pak to samozřejmě snižuje bezpečnost provozu,
když dispečer odhaduje, co by se
ve stanici mohlo dít, jen podle
obsazení kolejí, a ne vizuálně.“
Když se ve stanicích posunuje,
a často to bývá právě v Bělé, dispečer vidí obsazení kolejí a zároveň posun zprostředkovává
vysílačkou přímo s posunovou
četou vlaku.

Z

Bakova vychází trať směr
Bělá pod Bezdězem a Česká Lípa a na odbočce Zálučí
také lokálka směr Dolní Bousov
a Kopidlno. Stanice patří pod Provozní obvod Mladá Boleslav RCP
Praha. Byť jsou bakovské výhybky dosud „na klíče“, před časem
se zde dočkali významného zlepšení v podobě napojení na dálkové ovládání ze stanice Česká Lípa.
Na 45 kilometrech zcela zmizel
dopravní personál a celá trať je
řízena dispečerem z České Lípě.
„Vlaky se nabízejí elektronickou
cestou, do počítače se napíše číslo vlaku a čas,“ vysvětluje mi výpravčí Libor Šimůnek s tím, že
i výpravčí v Bakově mají pomocí monitoru plný přehled o jízdě
vlaků na trati do České Lípy.

Zima prověřila síly

KOMUNIKACE. Výpravčí Jiří Lukášek se dorozumívá se svými ko-

legy na českolipské trati pomocí moderní techniky.

Lepší přejezdy,
problémy se zloději

Poměrně výrazně se nasazením
tohoto zařízení zlepšil stav přejezdů. „V minulosti byly nemalé problémy s přejezdy u Malé
Bělé a na Rečkově, ty byly velmi náchylné na poruchy, trpě-
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ly kdečím, dnes jsou poměrně
dost stabilní,“ chválí Šimůnek.
Jediný problém působí kamery, jež mají zabírat hlavně nástup a výstup cestujících, nebo
přesněji nenechavci. „Už loni
je několikrát ukradli, v Bělé se
ztratily dokonce opakovaně,“

Opravdovou prověrku systému
připravila letošní dlouhá zima
s přívaly sněhu. „Jediný traťový dělník to na českolipské trati opravdu nemohl uklidit, a jiní
pracovníci tam nejsou,“ vzpomíná Libor Šimůnek. To bakovští
zaměstnanci se s bílou nadílkou
popasovali velmi dobře. „Jsme
hrdí, že jsme dokázali pět třistametrových peronů vyhrnout
vlastními silami, třebaže jsme
často neměli čas ani na jídlo. Ale
chtěli jsme, aby na přívali sněhu
nedoplatili cestující,“ dodává.
MARTIN NAVRÁTIL

kladní dopravu, zvláštní
blok byl pak věnován rozvoji
vysokorychlostní dopravy.
Ne náhodou bylo Španělsko
vybráno jako místo konání tohoto podniku – španělské úspěchy v oblasti
vysokorychlostní železnice za poslední období jsou
pozoruhodné.
Měl jsem příležitost nejen sledovat příspěvky
a diskuze na toto téma,
ale navštívil jsem rovněž
rekonstruované nádraží Madrid Atocha, odkud
jsou vypravovány vysokorychlostní soupravy AVE.
Španělsko je příkladem
dlouhodobé a systematické práce na rozvoji kvalitní
vysokorychlostní dopravy. Vždyť od roku 1992, kdy
byl zahájen provoz na první trati tohoto typu při příležitosti konání Světové
výstavy v Seville, zaznamenal zmíněný druh dopravy
mohutný rozvoj a významně konkuruje letecké
dopravě.
Domnívám se, že španělské zkušenosti je třeba zúročit i v rámci nových
členských států Evropské
unie, vždyť vlaky AVE by
dnes nejezdily, kdyby nebylo dotací ze strukturálních
a kohezních fondů EU.

anketa
Na co se nejvíce
těšíš v Praze?
Standa Gibarti

5.A, Ostrava
Těším se asi
nejvíce na muzeum hraček
a na Karlův
most, i když jsem tam všude už byl.

Dominika Šebestová
7.A, Bystřice
pod Hostýnem
Těším se na celou Prahu,
na památky. Moc bych se chtěla
podívat do Národního divadla i zevnitř, na nějaké
představení.

Adéla Havlíková

5.B, Ostrava
Hlavně se těším
na Muzeum,
metro a na obchody, abych
mohla koupit něco mamce
a taťkovi.
(ski)
Odpovídaly děti ze škol,
které se jako první vydaly
na výlet vlakem za 80 Kč.

2

Aktuality

mluvčí čd
Dobré zprávy
nejen pro nás
Dobrých zpráv není
nikdy dost a uplynulý
týden na ně byl
nebývale bohatý.

N

e každý týden se sejdou
dvě tiskové konference,
které by měly v médiích tak
pozitivní ohlas a dostaly se
i do televize.
Ta první se věnovala modernizaci vlaků. Téma ostře
sledované odborníky i laiky. Sami nejlépe víme, jak
málo se posledních dvacet
let investovalo a provozované soupravy opět o pár let
zestárly.

PETR
ŠŤÁHLAVSKÝ
Tiskový mluvčí
Českých drah
A tak zpráva o letošních
výběrových řízeních na nákup nových a modernizaci
stávajících vozidel v hodnotě 16 miliard korun musí
působit jako živá voda. Pro
každého železničáře pak zní
jako rajská hudba ta část
zprávy, že se nebude jen
modernizovat. Modernizace je levnější a rychlejší,
a tak se bez ní neobejdeme, ale konečně nás čekají
i desítky úplně nových vlaků. Ano! České dráhy kupují zbrusu nové motoráky,
dvoudílné motorové soupravy a malé regionální pantografy. Když se všechny
modernizované a nové jednotky přepočítají na jednotlivé vagony, uzavřou
letos České dráhy kontrakty
na téměř 700 vozidel. Číslo,
o kterém si železničáři v posledních dvaceti letech netroufli ani snít.
Přestože se takové investice zdají ohromné, všechny
staré vlaky zatím nenahradí. Dobré zprávy o nákupu
nových vlaků tak budete číst i příští rok, kdy se
k nim mají přidat i úplně
nové soupravy pro dálkovou
dopravu.

z médií
Třebíč: sprejer
chycen při činu
Český rozhlas Region – Vysočina a některé listy zveřejnily
16. března zprávu o dopadení sprejera, který ničil vlak
na třebíčském nádraží.

Policisté v Třebíči dopadli sprejera, jehož řádění si
ve stanici všiml strojvedoucí. S pomocí výpravčího
ihned zavolali policii. Sprejer sice zmizel, ale policisté
se psem ho vystopovali.

25 let od demolice
nádraží Těšnov
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
odvysílal 16. března reportáž
o konci těšnovského nádraží.

Před 25 lety – 16. března 1985 – byla zničena budova, na kterou by se dnes
možná jezdili do Prahy dívat turisté. Nádraží Těšnov
z let 1872–75 už nesloužilo
dopravním účelům a krásná novorenesanční stavba
tak musela ustoupit silniční magistrále.

Vlak porazil auto
o 12 minut
Jihočeské deníky 19. března informovaly o závodě mezi
autem a vlakem na trase České Budějovice – Písek.

Testovací jízda autem
z Českých Budějovic do Písku zabrala kvůli několika dopravním omezením
63 minut. Běžně je přitom
možné jet až o dvacet minut
rychleji. Řidič automobilu
stál v dopravních kolonách
a do cíle dorazil o dvanáct
minut později než rychlík.

12/2010

Školáci na výletě do Prahy
šli osm kilometrů pěšky. „Rodiče
nám pak nechtěli věřit, že jejich
děti takovou vzdálenost v pohodě ujdou. Výlety vlakem máme
rádi. Je v něm větší legrace,“ říká
Kateřina Sivková. Do vlaku mají
vždy nachystané různé soutěže,

Novou nabídku
Českých drah
nazvanou Děti
do Prahy využili jako
první učitelé a žáci
ze základních škol
v Ostravě a Bystřici
pod Hostýnem.

během cesty se
plánovalo, kam
všude se výletníci
v praze podívají.

N

abídka je součástí motivačního Junior programu Českých drah pro
děti a mládež a byla připravena
po konzultaci s učiteli základních škol a dalších odborníků se
záměrem přispět k prohloubení
teoretických znalostí dětí i vlastními prožitky.

jako např. zapisovat zastávky,
která z nich měla nejdelší název
nebo co bylo z vlaku vidět, aby se
cestou nikdo nenudil.

V PRAZE. Děti přišel přivítat generální ředitel ČD Petr Žaluda společně s náměstkyní primátora Marií Kousalíkovou.

Foto: m. málek

Do Prahy poprvé
s kamarády

Děti byly ve vlaku brzy jako
doma. Jak se ale ukázalo, většina
už v Praze byla s rodiči na dovolené nebo na návštěvě za příbuznými. Ani projížďka vlakem nebyla
nic neobvyklého. „Já jezdím každý týden s babičkou na hory. A já
s babičkou a dědou na chalupu. A já jezdím k babičce. Jezdíme do Beskyd nebo do Karlových
Varů, babička tam má bratra
a ten má chatu přímo u lyžařského vleku,“ hrnuly se na mě informace ze všech stran. „No jo,
na školní výlet jedeme do Prahy
poprvé. Jedeme s kamarády a bez
rodičů, takže to je super. Jen je
škoda, že jsme nemohli jet všich-

Jak přiznaly učitelky, vybrat
z každé třídy desítku dětí byl docela problém a ukápla i nějaká
ta slzička. Zatímco učitelka 5.A
Dagmar Šarounová preferovala
výhradně chování, její kolegyně
Kateřina Sivková z 5.B vzala při
výběru žáků ze své třídy v úvahu i jejich aktivitu. „Kdybych
měla hodnotit jenom chování,
tak bych nikam nedošla, protože máme hodně hodňoučkých
dívenek,“ vysvětlila. V kupé se
zatím rozjížděla zábava a hlavně
se plánovalo, co a jak se odehraje
v Praze. „Asi navštívíme Muzeum hraček, podíváme se na Karlův most a další zajímavá místa.
Uvidíme, co stihneme, protože odjíždíme ve čtyři odpoledne.
Možná se také někam stavíme
do rychlého občerstvení,“ dodala Dagmar Šarounová.

Výlet byl jednoznačně
za zásluhy

SOUčasná nabídka
českých drah
pro školní výlety
je nejvýhodnější.
letů do Prahy. Využívali obvykle
tehdejší slevu ČD Net nebo nabídku pro skupiny do 15 let, ale ta současná je opravdu nejvýhodnější,
protože obsahuje i bonus zvýhodněného vstupného,“ uvedl při revizi jízdenek.

Thajské masáže
se slevou
Pokud si chcete občas
zregenerovat tělo a mysl
za výhodnou cenu,
můžete navštívit salon
thajských masáží.

S

tudio PHOSRI chce jednu
z nejstarších léčebných
disciplín představit široké veřejnosti a ukázat, že
thajská masáž je stejně jako
každá jiná masážní technika určena pro každého.
Působí hlavně jako prevence a její opakování zároveň
přispívá k vyřešení některých zdravotních problémů

Při výběru ukáply
i slzičky

Bylo třeba si trochu
přivstat

Školní výlet do hlavního města byl
odjakživa zejména pro děti z Moravy a Slezska velkou událostí. Se
zkrácením jízdní doby vlakového
spojení na čtyři hodiny se dá připravit i zajímavý jednodenní výlet
s přijatelným časem odjezdu i návratu. Ve čtvrtek 18. března navíc
vyšlo i počasí, takže pro učitelky Dagmar Šarounovou a Kateřinu Sivkovou i 22 dětí z pátých tříd
Základní školy a Mateřské školy Ostrčilova z Ostravy nebyl problém si trochu přivstat na vlak IC
Hutník. Ten vyjíždí z ostravského hlavního nádraží pár minut
před šestou. Vlakvedoucí Libor
Palkech pro školáky rychle vyhledal ve čtvrtém voze za lokomotivou i čtyři prázdná kupé, aby byli
všichni pohromadě. „Taková akce
pro školy tu ještě nebyla, i když
jsem už vezl mnoho školních vý-

pro vás

ZÁBAVA. Cesta z východu republiky do hlavního města dětem
rychle ubíhala. Nevadilo jim ani brzké vstávání.
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školní výlety do hlavního města

Č

eské dráhy přišly v letoš
ním roce s novou nabídkou
nazvanou Děti do Prahy, která
od 7. března až do konce květ
na umožňuje školám kdeko
liv v České republice uspořádat
školní výlet vlakem do hlavního
města za velmi výhodnou zpá

ni,“ dostalo se mi pádné odpovědi na komentář, že už vlastně
všechno znají a procházka Prahou není pro ně žádná novinka.

Vlakem i do školy
v přírodě

Učitelka Sivková potvrdila, že
děti jsou na vlaky zvyklé a škola je

teční jízdenku v ceně 80 korun
na osobu.
Držitelé jízdenky mají v naší
metropoli navíc nárok na zvý
hodněné vstupné do Muzea
hlavního města Prahy, Království
železnic, Muzea hraček a na Jin
dřišskou věž.
využívá pravidelně i při cestách
do školy v přírodě. Jeden z rodičů má vhodné auto a odveze vždy
veškerá zavazadla na místo určení, zatímco děti s pedagogy jedou vlakem. Vloni byli na chatě
Doroťanka v Beskydech. Vlakem
dojeli do Frýdlantu nad Ostravicí, přestoupili na autobus a pak

Další školní výprava přistoupila
na hlavním nádraží v Olomouci. Čtrnáct žáků od 4. do 9. třídy Základní školy Bratrství Čechů
a Slováků z Bystřice pod Hostýnem doprovázely učitelky Jitka
Vašinová a Zuzana Horyanská.
„Jsem ráda, že jedeme nakonec
v tomto termínu. Je to lepší kvůli počasí, protože dnes nám krásně svítí sluníčko,“ informovala
po odjezdu Jitka Vašinová a potvrdila, že pro všechny děti, které
jedou na výlet, je to forma odměny za práci v ekotýmu. Škola je
totiž držitelem mezinárodního titulu Ekoškola a někteří žáci
pracují po celý rok v ekotýmu.
„Chystáme se určitě na výstavu o železnicích, potom do Muzea hraček a na Jindřišskou věž.
A pak se projdeme centrem,
uvidíme, na co nám vyjde čas
do pěti, kdy jedeme zpět,“ prozradila předběžný program učitelka Vašinová.
Žáci deváté třídy Vendula Chytilová a Vojtěch Fiala nás ujistili,
že nikdo z jejich školního výletu
neměl se vstáváním žádný problém. Z Bystřice pod Hostýnem
odjížděli před šestou a přestupovali v Hulíně. Vlaky jely bez zpoždění. A v Praze se těšili opravdu
na všechno.
Ivan Skulina

Viktoria
Stepanjuk
Manažerka
projektu
ČD Bonus
a dále k dosažení dobré fyzické kondice a psychické
pohody. V nabídce najdete:
tradiční thajskou masáž,
olejovou thajskou masáž,
masáž nohou, masáž zad
a šije, masáž pro těhotné
a královskou masáž.
Držitelům platných Inkaret ČD a libovolných jízdních dokladů ČD bude
v rámci programu ČD Bonus
poskytnuta sleva ve výši
20 procent na veškeré služby thajských masáží poskytované v následujících
salonech:
• Praha 2, Římská 41;
• Liberec, Růžová 323;
• Jesenice u Prahy, Studio
Ella, Budějovická 1155;
• Kolín, JBI Sport Fit Studio, Slovenská 1024.
Ke každé masáži máte navíc možnost vychutnat si čaj
namíchaný dle thajské receptury jako dárek zdarma.
Samozřejmostí je možnost
vystavení dárkových poukazů dle vlastního výběru,
na které je možné uplatnit
slevu v plném rozsahu. Více
na www.phosri.cz.

servis
O víkendu začne
platit letní čas

V

noci ze soboty 27. na neděli 28. března přejde
Česká republika opět na letní čas. V neděli ve 2.00 h
se ručičky hodin posunou
o jednu hodinu dopředu.
Změna času se dotkne pouze
cestujících v nočních dálkových spojích Českých drah,
jejichž vlaky pojedou v části trasy ve změněných časech. Vzniklé zpoždění však
může být v důsledku zkrácení technických prostojů
a pobytů ve stanicích menší
než jedna hodina.
(pt)

Stavbaře u Votic chrání svatá Barbora
Už druhá plastika svaté
Barbory, patronky
a ochránkyně nejen
horníků, zdobí pouzdro
u tunelového portálu
v okolí Olbramovic.

P

rvní soška byla slavnostně
instalována loni v prosinci na svátek svaté Barbory
u portálu 1 044 m dlouhého Zahradnického tunelu, nejdelšího
z celkového počtu pěti na stavbě mezi Voticemi a Benešovem.
Druhou ze dřeva vyřezanou svatou Barborku uložil v pondělí
15. března do kartuše u severního
portálu Olbramovického tunelu
generální ředitele Subterry Ondřej Fuchs. Ještě předtím útlou
sošku po krátké modlitbě a přiblížení významu patronky horníků
posvětil votický farář Jan Böhm.

Stavba je výjimečná

Pak se již účastníci akce přesunuli do benešovského hotelu Be-

PATRONKA. Svatá Barbora bude dohlížet na stavbaře ze severního
portálu Olbramovického tunelu.
nica, kde slavnostní zahájení
modernizace trati Votice – Benešov vrcholilo tiskovou konferencí,
slavnostními projevy a projekcí vizualizace této stavby. Vlastní start poklepem pamětních
kladívek na kus kolejnice zpro-

Foto autor

středkovali ředitel odboru drah,
železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR Jan
Fiedler, generální ředitel SŽDC
Jan Komárek, starosta Bystřice
u Benešova Daniel Štěpánek, šéf
SFDI Jaroslav Krauter a předseda

představenstva společnosti Eurovia, lídra sdružení VoBen, Martin Borovka.
Jak většina řečníků ve svých
vystoupeních předeslala, stavba
Votice – Benešov na 4. tranzitním
koridoru je v mnohém výjimečná,
a to i v rámci všech koridorů. „Je
technicky i finančně velmi náročná a je dobře, že se i v době
rize podaří financovat takovéto
akce,“ uvedl ředitel Fiedler s tím,
že po dokončení všech staveb budou vlaky mezi Prahou a Budějovicemi s cestovní dobou pod dvě
hodiny rychlejší než auta. Přibližně osmnáctikilometrová trať
vzniká v obtížných terénních podmínkách, vyroste tu pět nových
přeložek, napřímená trasa umožní rychlost až 160 km/h. Celý úsek
se zdvoukolejní, některé stanice
(Bystřice, Tomice) budou nahrazeny zastávkami.

Finančně pomůže EU

Náročnosti odpovídá i cena: celkové investiční náklady mají
dosáhnout 6,76 mld. korun. Fi-

nanční prostředky poskytl SFDI.
Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu EU
v rámci Operačního programu
Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 4,1 mld. korun. Jak uvedl šéf
fondu Jaroslav Krauter, rozpočtově jde o letos vůbec nejnáročnější stavbu z pohledu SFDI. „Jsme
rádi, že se v ČR daří zahajovat významné projekty a infrastrukturní stavby,“ poděkoval všem
za investora, Správu železniční
dopravní cesty, Jan Komárek.
Realizace stavby je svěřena
Sdružení VoBen, které tvoří EUROVIA CS, Subterra a Viamont
DSP, ale na subdodávkách se budou podílet i EŽ Praha, AŽD Praha a další.
V traťovém úseku z Olbramovic
až do Sudoměřic u Tábora probíhají v těchto dnech výluky kvůli
přípravným pracím, ražby tunelů
se provozu nijak nedotýkají. První vlaky budou po nových kolejích
jezdit za necelé čtyři roky.
MARTIN NAVRÁTIL
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Marketing má zvyšovat tržby
na. Dále jsme vyladili nabídky
tak, aby kopírovaly konkurenceschopnost železnice na určitých
trasách. Jednotlivým skupinám
zákazníků hodláme v tarifu nabízet, co chtějí a co jsou ochotny
koupit. To ale nemusí automaticky znamenat nejlevnější cenu.

Obchodní a marketingová strategie Českých
drah prošla zásadní změnou. Od začátku
roku se opírá o takzvané pilíře, které cíleně
míří na určité skupiny zákazníků.

O

co se opírá nová marketingová strategie ČD? Jaké
má cíle a jak chce působit
na cestující? Nejen to nám vysvětlil ředitel Odboru produktů
a obchodu Aleš Ondrůj.
V čem spočívá změna obchodní
politiky Českých drah?
ČD přijaly novou strategii na základě ambiciózních cílů navýšit počet cestujících, zvýšit tržby
v tomto roce a zároveň zkvalitnit služby. Myslíme si, že je nutné přejít k více aktivní obchodní
politice. Naším úkolem je zvýšit
tržby za rok 2010 o 307 milionů
korun. Nové je i to, že se snažíme tento nárůst cíleně řídit a propojovat marketing, produkt,
cenu a provoz. Kromě toho došlo
k výraznému zkrácení rozpočtu
na marketingové aktivity, musíme se tedy zhruba s polovinou
peněz soustředit na to hlavní.
Podle prvních výsledků vypadá,
že se nám náš cíl zatím daří naplňovat. Jenom v lednu jsme vybrali na vnitrostátním jízdném
o 21 milionů korun víc než v loňském roce.

Zjišťovali jste, co zákazník Českých drah chce a očekává?
Ano, vycházeli jsme z průzkumu, ve kterém bylo dotazováno
více než tisíc klientů. Hledali jsme, kde máme největší potenciál, ale i slabé stránky, jaké
máme zákazníky, nejen ty, co
s námi jezdí, ale zejména ty,
kteří by s námi mohli jezdit více
nebo nově. Vytipovali jsme deset
prioritních oblastí, pilířů, které
určují základy obchodní, cenové a marketingové politiky. Pilíř
má oslovit určitou cílovou skupinu a přinést přesně vyčíslené
množství tržeb, který odpovídají potenciálu jednotlivých zákaznických skupin. Půjdeme navíc
aktivně „ven“ za zákazníkem.
Vydáme se za ním i jinými distribučními kanály.
První pilířem je ČD Takt, tedy
propagace taktové dopravy
po republice. Z čeho jste při
nastavení kampaně vycházeli?
Provedli jsme revizi stávající tarifní architektury. Za prvé se nezdražilo základní jízdné a není
ani naší prioritou do budouc-

ALEŠ ONDRŮJ
Ředitel Odboru produktů
a obchodu GŘ ČD

A

leš Ondrůj vystudoval
Fakultu ekonomickou
Vysoké školy báňské, obor
marketing a obchod. Od roku
2007 se věnuje marketin
gu Českých drah. Nejprve za
stával funkci ředitele Odboru
marketingu v osobní dopra
vě a od 1. října 2009 řídí Od
bor produktů a obchodu.
Do kompetence odboru spa
dá kompletní cenová a ob
chodní politika a produktová
strategie. Podílel se na zave
dení produktových nabídek,
jako je SC Pendolino či systém
příměstských vlaků Esko,
na systému internetových jíz
denek eTiket a na prodejních
kampaních ve spolupráci se
společností Lidl.

Nebojíte se tzv. kanibalizace tržeb? Cestující sice začnou využívat nové či vylepšené produkty,
ale současně zavrhnou jiné...
Ne, je to právě o přesném cílení
jednotlivých nabídek a produktů
na konkrétní zákaznické skupiny. Na příkladu loňských nabídek přes Lidl se jasně ukázalo,
že za standardních podmínek by
naprostá většina těch, co s námi
jela, nikam necestovala a u ČD by
neutratila ani korunu. Nesmíme
ale zapomínat na naše věrné zákazníky, kteří platí určité služby
a jsou spokojeni s cenovou úrovní, kterou máme.
Hovoří se o tom, že ČD mají příliš složitou strukturu tarifů...
Nikdy nebudeme moci mít jen
jeden tarif. Odstranili jsme ale
duplicity v síťových jízdenkách
a chystáme i další zjednodušení. Paralelně s tím klademe
důraz na informovanost cestujících. Proto také dnes máme koncept čtyř brožur vysvětlujících
základní tarifní situace: Vlakem

poprvé, Vlakem denně, Vlakem
na výlet a Vlakem s In-kartou.
Jakým způsobem budete novou
obchodní politiku propagovat?
Vycházíme z logiky, že každá koruna vynaložená na marketing

půJDEME AKTIVNě
ZA ZáKAZNÍKEM,
hLEDáME I JINé
fORMy DISTRIbUcE.
musí vést k nové tržbě. Směřujeme k mikromarketingu a efektivitě. Když jsme propagovali relaci
Praha – Milovice, každá domácnost dostala od nás informační
letáček o tom, jak výhodně cestovat z Milovic do Prahy vlakem.
Naopak propagace celosíťových
nabídek bude plošná.
Neodmyslitelnou součástí je
ale také motivace našich zaměstnanců. Budeme také pozitivně
hodnotit, když někdo vyvine aktivitu vedoucí k získání nového
zákazníka. Ve spolupráci s Odborem provozování osobní dopravy
(O16) je připravena soutěž o provizi z prodeje karet In-gold. Je
třeba, aby zaměstnanci byli tou
největší prodejní silou, oním velvyslancem našich služeb.
MARTIN NAVRÁTIL

foto týdne

odpovídá
Více možností
občerstvení
České dráhy začaly
ve větší míře nabízet
služby minibarů.
Ve kterých vlacích se
s nimi můžeme setkat?

D

oplňková služba pojízdných minibarů se
v současné době nasazuje
převážně na vnitrostátních
spojích, a to na expresech a rychlících. V některých případech je nabízena
i na osobních vlacích. K jejímu posílení došlo od nového jízdního řádu také
díky podnětům našich
zákazníků.

Radek
Korselt
Odbor produktů
a obchodu GŘ ČD
Vybrány byly trasy,
na kterých jsou přepravováni cestující každý den
do zaměstnání a nebo stráví ve vnitrostátních spojích
více jak 2 hodiny. V současné době nabízíme službu
na zhruba 110 spojích. Pokud bych měl zmínit některé konkrétní příklady,
jde především o vlaky, které vyjíždějí z Prahy do Olomouce, Bohumína, Plzně,
Hradce Králové, Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, České Třebové, Děčína
či Luhačovic. Minibar můžete využít také mezi Břeclaví a Brnem nebo Prahou
a Brnem.
Minibary rozšiřují nabídku občerstvení i do vlaků, ve kterých není řazen
jídelní vůz. Věříme, že tím
můžeme cestujícím zpříjemnit čas strávený ve vlaku. V následujících krocích
bude naší snahou zkvalitnit
tuto službu a informovat
všechny zájemce o nabídkách a spojích, kde bude
poskytována.

doprava
Lepší komfort
na Ústecku
Ústecký kraj formuloval
na sklonku loňského
roku požadavky ohledně
vylepšení železniční
infrastruktury.

N
OBLOUKY. Světelná stopa zanechaná Regionovou v Karlových Varech. Rubrika Foto týdne tímto číslem Železničáře končí. Jak jsme vás již na našich stránkách informovali,
Foto DENNIS HÜBSCH
až do 1. listopadu 2010 můžete zasílat své fotografie pro stolní kalendář Českých drah 2011. Více informací naleznete na www.cd.cz/fotosoutez. 

Nová linka Eska jezdí až do Beskyd
Zavedené trasy
linek Eska
v Moravskoslezském
kraji se rozšířily
o další významnou
páteřní trasu
regionální dopravy.

O

d 14. prosince roku 2008
zavedly České dráhy v příměstské dopravě Moravskoslezského kraje na vybraných
tratích nový produkt Esko, který
je založen na principu jednoduchosti, přehlednosti, provázanosti a pravidelnosti vlakové dopravy.
Vlaky označené symbolem S v kolečku jezdí v pravidelném celodenním a celotýdenním hodinovém,
resp. dvouhodinovém intervalu
– tzv. MS taktu. Cestující dostali možnost využívat pět zastávkových linek S1, S2, S11, S12 a S13,
které obsluhují tratě mezi Českým
Těšínem a Opavou s odbočkami
do Hradce nad Moravicí, Hlučí-

na a Chuchelné, a dvě rychlé linky R1 a R10 mezi Českým Těšínem
a Krnovem.

z ostravského hlavního nádraží
až do Frenštátu pod Radhoštěm
každou hodinu, podobně zpět.
Při zvýšené frekvenci cestujících,
která bývá v pracovních dnech
ráno v době přibližně od pěti
do osmi a odpoledne od jed-

Esko i s přepravou kol

K existujícím linkám Eska přibyla od 7. března další, a to S6
Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek
– Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm se 74 vlaky.
Jak informoval Martin Freith
z Krajského centra osobní dopravy Ostrava, přibližně 80 procent
výkonu této linky zajišťuje šest
klasických souprav sestavených
ze čtyř vozů a lokomotivy řady
754. V každé je vždy zařazen jeden vůz s úpravou pro přepravu
až osmi jízdních kol. Pro tyto základní soupravy z provozní jednotky Bohumín DKV Olomouc se
připravuje i standardní označení
logem Eska.
Zbývající část pokrývají vozidla dalších provozních jednotek
DKV Olomouc. Zhruba 15 procent
výkonu nové linky zajišťují i motorové vozy řady 842 doplněné dvěma až třemi přívěsnými (Btax).

Na lince s6
mezi ostravou
a frenštátem jezdí
denně až 74 vlaků.
BREJLOVEC. Vzhledem k velké frekvenci cestujících zajišťují velkou část
výkonu linky S6 klasické soupravy vedené lokomotivou.
Na lince S6 se ovšem u několika
vlaků můžeme setkat i s motorovým vozem řady 810 s přívěsným
řady Btax a mezi Frýdlantem nad
Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm (Valašským Meziříčím)
na jediném páru vlaků dokonce s částečně nízkopodlažní Re-

Foto AUTOR

gionovou z PJ Valašské Meziříčí,
která zde představuje asi jedno
procento výkonu.

Ve špičkách
půlhodinový takt

Na nové lince jezdí každý den
od 4.45 h do 21.45 h přímé vlaky

né do šesti hodin, jezdí vlaky v půlhodinovém intervalu.
U většiny vložených vlaků zajišťujících tento půlhodinový takt
je třeba přestupovat ve Frýdlantu nad Ostravicí. Cestující mohou
na lince S6 využívat opakující se
přípojové vazby v Ostravě-Kunčicích na Opavu a Český Těšín,
ve Frýdku-Místku na Český Těšín
přes Hnojník a ve Frýdlantu nad
Ostravicí ve směru na Ostravici.
IVAN SKULINA

a vytipovaných tratích se jedná především
o možnost zvyšování rychlosti na určených úsecích
a současně o úpravy nádraží a zastávek. Cílem je zlepšení komfortu cestování pro
širokou veřejnost a zatraktivnění železnice. Současně se má vylepšit technický
stav železniční dopravní
cesty, a tím zrychlit osobní doprava a zkrátit jízdní doby.
Do programu obnovy budou náležet například traťové úseky Louka
u Litvínova – Litvínov a Kadaň-Prunéřov – Kadaň
předměstí, které budou
elektrizovány, ale i úseky
Rumburk – Mikulášovice
– Dolní Poustevna či Lovosice – Litoměřice, na kterých bude zvýšena traťová
rychlost.
Ve spolupráci Správy
železniční dopravní cesty
a Ústeckého kraje se sestaví seznam prioritních akcí,
na které budou k dispozici
finanční prostředky. Letošní rok by měl být přípravným, kdy se zpracují studie
proveditelnosti, projektové dokumentace a zahájí se
přípravné práce. V následujícím roce by mohla nastat
postupná realizace úprav
a zlepšení. S dokončením
projektů se počítá v letech
2013 až 2015.
(mh)

4

TÉMA

modernizace
Ze starých budou nové

K

onkrétní nasazení modernizovaných vozů na vlacích kategorie Ex, R, Sp a Os bude teprve specifikováno. Obecné
výhody z modernizace vozového parku jsou prakticky obdobné jako u nákupu (viz box v pravé části strany u hlavního textu).

Vozy do 3 milionů korun

Tato kategorie představuje zejména úpravy interiéru spočívající v přečalounění a opravě sedáků, výměně podlahové krytiny, obnově povrchových úprav vnitřního vybavení
včetně obložení, opravy oken, úpravy interiéru a vybavení
WC, vytvoření prostoru pro přepravu spoluzavazadel, zejména jízdních kol (tento rozsah se obecně nazývá revitalizace interiéru, někdy také humanizace). V případě potřeby lze
v tomto rozsahu provést instalaci nového centrálního zdroje
energie, úpravu dveří, vodního hospodářství.
řada vozu

počet ks

možná
realizace

cílové
nasazení

A, AB, B, BDs

239

2010–2012

Ex, R

Bdt, Bp

260

2011–2013

R, Sp, Os

Bmt(ee)o

30

2011–2013

Sp, Os

Bdmtee

200

2010–2015

Sp, Os

BDtax 782-012

100

2011–2013

Os
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Obnova vozového parku
Přinášíme vám první
část podrobných
informací k obnově
vozového parku ČD.
Ta vychází z koncepce,
kterou schválila dozorčí
rada společnosti.

J

ejí obsah se dá shrnout asi
takto: České dráhy musí
urychleně omladit svůj vozový park, jinak ztratí krok se svou
zahraniční a domácí konkurencí a přijdou o zákazníky. Pouze
modernizace problémy nevyřeší, je třeba nakupovat nové vozy.
To vše v relativně krátkém časovém období.

Zatím převládá
střední kvalita

České dráhy mají k dispozici 2 199
vozů pro osobní dopravu. Pouze 6 procent z těchto vozů nabízí vysokou kvalitu, to znamená,
že jsou například klimatizované
a schopné jízdy až 160 km/h.

VÝHODY a přednosti MODERNIZACE
• zvýšení vnější konkurence
na evropském trhu
• zvýšení vnitřní konkurence
(zvláště s ohledem na blížící
se soutěže na zajištění dálko
vé dopravy)
• splnění kvalitativních komerč
ních parametrů vlaků Euro
City, InterCity a Expres
• vylepšení dopravně-technic
kých parametrů a maximální
využití rychlostních paramet
rů modernizované infrastruk
tury kdekoliv v trase vlaku (až
160 km/h v České republice,
až 200–230 km/h na zahranič
ních tratích)
Největší část vozového parku
ČD – konkrétně 76 procent – má
kvalitu na střední úrovni. Problémem je, že jen 42 procent z této
skupiny vozů lze modernizovat,
a to z větší části pouze pro udržení současné kvality. Podle výše
zmíněné koncepce pouze 11 procent vozů střední kvality může
po modernizaci nabídnout ces-

• splnění nových bezpečnost
ních požadavků pro jízdu v tu
nelech do 5 km a dlouhých
mostech a náspech (instala
ce NBÜ)
• technologické sjednocení jed
notlivých řad vozidel (např.
uzavřený systém WC v celé
soupravě) a z toho vyplývají
cí efektivnější manipulace se
soupravami a obsazení kolejí
• odpadá nutnost vyrábění vněj
šího směrového značení, zkrá
cení přípravných a odstupných
dob u vlakového personálu
před vypravením a po dojez
du vlaku
tujícím vysokou kvalitu. Je tedy
jasné, že bez masivního nákupu nových vozů se ČD neobejdou.
Zásadou je, že nové vozy vysoké kvality budou nasazovány
na nejatraktivnějších relacích
a „uvolněné“ vozy ČD použijí
na jiné relace, kde dnes nasazované vozy již neodpovídají standardům kvality.

Nároky zákazníků rostou

Základním úkolem razantní obnovy vozidel je odvrátit expanzi konkurenčních firem a splnit
dopravní, přepravní, technické a bezpečnostní požadavky.
Kromě toho se zvyšují požadavky cestujících. Zákazníci Českých drah již považují vysokou
kvalitu často za samozřejmost
a svá očekávání již formují podle toho, co vidí u zahraničních
společností, např. v Německu
a Rakousku.
Popisované projekty jsou jen
začátkem dlouhodobého procesu. Musí následovat nepřetržitá obnova vedoucí ke snížení
průměrného stáří vozů. Je nutné dodat, že bez podpory státu to
nepůjde a že požadavky na vozidlovou skladbu nenaplní jen jeden
dominantní výrobce s omezenou
nabídkou.
Detailní informace o modernizaci vozového parku naleznete
na jiném místě této strany. K nákupu vozů se vrátíme v jednom
z nejbližších čísel Železničáře.

Petr Horálek

Vozy od 3 do 15 milionů korun

Tato kategorie představuje navíc oproti předchozí kategorii
instalaci nového, výkonnějšího CZE, instalaci klimatizace,
úpravu vodního hospodářství s instalací uzavřeného systému WC, úpravy brzdy (u vozů Apee, Aee, Bpee a Bee ep brzda,
NBÜ), instalace informačních systémů včetně rezervačního
systému, instalace osmnáctižilého kabelu UIC, instalace zásuvek pro PC i do vozů 2. třídy.
řada vozu

počet ks

možná
realizace

cílové
nasazení

Apee, Aee,
Bpee a Bee

58

2010–2012

Ex, R 1)

Btn755
na Bdtn756

78

2010–2013

R, Sp, Os 2)

Poznámky:
1)
již modernizováno 41 vozů
2)
návazné na již probíhající modernizace, alternativní řešení představku
pro přepravu kol

Vozy nad 15 milionů korun

Tato kategorie představuje úplnou modernizaci vozidel, jejíž
rozsah oproti kategorii předchozí zahrnuje např. úpravu pojezdu, výměnu částí skříně vozidla, nové uspořádání interiéru, nové uspořádání sedadel a výbavu vozu prvky splňujícími
nejnovější platnou legislativu a normy.
(hop)
řada vozu

počet ks

možná
realizace

cílové
nasazení

WRm812,
WRm813,
WRmee814
na řadu
ARmpee(z)

21 5)

2010–2014

EC, IC, Ex 1)

Bmee
na Bdmpee

40

2010–2013

Ex, R

BDbmsee448,
BDbmsee451,
BDbmrsee447
na řadu
Bbdmpsee

65

2011–2015

EC, IC, Ex 2)

Bdt na 961

34

2010–2013

R, Sp, Os 3)

Postmw na 954

22

2010–2013

R, Sp, Os 4)

POHODLÍ. K modernizaci vozového parku patří i revitalizace (humanizace) rychlíkových vozů. 
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SITUACE U ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Poznámky:
1)
modernizací prochází již 6 vozů řad BRm830, BRcm831
2)
návaznost na modernizaci vozů Bmee, multifunkční vůz (přeprava zásilek, od
díl pro vlakový doprovod, oddíl pro osoby se sníženou pohyblivostí, přeprava kol)
3)
řídicí vůz
4)
řídicí vůz, vozy Postmw nejsou v majetku ČD, počet rekonstrukcí závisí
na získaném počtu vozů
5)
3 vozy WRmee – v současné době probíhá u těchto vozů výměna CZE a kli
matizace, proto tyto vozy lze v případě potřeby modernizovat na řadu ARm
pee jako poslední, případně je nemodernizovat.

1

POLSKO
Společnost PKP v roce 2006
dokončila rozsáhlý modernizační
program. Má k dispozici asi 250
klimatizovaných vozů 1. a 2. vo
zové třídy. Všechny soupra
vy vlaků EC, IC na síti PKP mají
jen klimatizované vozy.

2

SLOVENSKO
Společnosti ZSSK bylo od roku
1997 do 2008 dodáno cca 150
klimatizovaných vozů. Za roky
2009–2010 mají dodávky pod
le plánu činit dalších asi 60 vozů.
Všechny vlaky EC, IC, Ex na síti

ŽSR jsou řazeny jen z klimatizo
vaných vozů.

3

RAKOUSKO
ÖBB má k dispozici klimatizo
vané sedadlové vozy v řádu sto
vek. V letech 2008–2013 má být
dodáno 67 nových sedmivozo
vých souprav RailJet.

4

NĚMECKO
Společnost DB nabízí svým
cestujícím klimatizované seda
dlové vozy opět v řádu stovek.
Každoročně pořizuje ucelené
soupravy ICE.

KVALITA VOZOVÉHO PARKU ČD
■ 76 % střední kvalita
■ 6 % vysoká kvalita
■ 18 % k postupnému vyřazení

V konkurenci obstojíme, říká náměstek Blažek
Pokračování ze str. 1
Jak lze naplánovat revitalizaci několika stovek vozů, které
jsou stále v permanenci?
Připravili jsme kompletní plán
a harmonogram prací a oběhů,
spočítali jsme náklady a vytvořili investiční plán. Celý projekt je
náročný na organizaci a bude vyžadovat přesné plánování a také
trpělivost a shovívavost našich
zaměstnanců. Čeká nás období, kdy bude větší požadavek
na odstavení vozů z důvodu jejich oprav. Postupně se však vrátí
do oběhu a situace se opět zlepší.
V kategorii vozů pro vnitrostátní vozbu máme strategii, která
rozděluje vozidla do tří kategorií
podle výše investic potřebných
na jejich revitalizaci. První kategorie je do výše 3 milionů korun nutných na opravy, druhá,
nejpočetnější, se pohybuje v rozmezí 3 až 15 milionů korun potřebných na revitalizaci vozu.

Poslední skupinu představují investice nad 15 milionů korun. To
jsou třeba i bistrovozy a vozy 1.
a 2. třídy s klimatizací.
Čeho se modernizace týká?
Řešíme i ty nejmenší detaily. Pro
ilustraci zmíním topné systémy,
jejichž konstrukční chyby odhalila letošní tuhá zima. Jejich renovaci budeme řešit v létě. Budeme
také postupovat jednotně v úpravě interiérů. Před pár dny jsme
veřejnosti představili vozy s upraveným interiérem v souladu s požadavky zákazníků a standardů
dnešní doby. Jedná se o úpravu sedadel, oken, podlah a toalet. Vyšší úroveň modernizace už bude
obnášet i centrální zavírání dveří, zásuvky na 230 V a informační
systém pro cestující.
A co nákup nových vozů?
Závěr z toho, co jsem vám řekl,
je takový, že modernizace určitě

dráhy plně konkurenceschopné.
V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na požadavky cestujících, jelikož jejich představy
o komfortním cestování nejsou
limitovány pouze cenou za přepravu, nabídkou konkurenčních dopravních prostředků
dopravců či individuální automobilové dopravy, ale i tím, co
vidí v rámci železniční dopravy
za hranicemi.

MANAŽER. Kvalita dopravy je pro něj prioritou.
ano, ale nezvýší nám počet nových vozidel. České dráhy musí
přikročit k nakupování nových
vozů, a to v mnohem větším rozsahu, než se dělo v posledních
letech. Razantní obnovou vozidel musíme v krátkém časovém

FOTO michal málek

úseku odvrátit možnou expanzi
sousedních dopravců. Jinak řečeno, to, co bychom museli příští
léta platit za provoz zahraničních souprav, je lepší investovat
do vlastních vozidel. Pouze za tohoto předpokladu budou České

Mohl byste rámcově představit
finanční plány modernizace?
Do roku 2015 plánujeme investovat více než 5 miliard korun ročně. Jedná se o historicky největší
částku investovanou do vozidlového parku.
S jakými finančními prostředky počítá investiční plán Českých drah?
Počítáme s finančními prostředky získanými od objednatelů,

tedy státu a krajů, a také z EU
prostřednictvím Regionálních
operačních programů. Se všemi
prostředky však musíme opatrně
nakládat, protože z našich dlouhodobých smluv pro regionální
i dálkovou dopravu plynou závazky, včetně například požadavků
na vybavení vozů.
V této oblasti musíme investovat, abychom byli do budoucnosti
připraveni na eventuální možnost vypsání výběrových řízení.
A jsou to také mezinárodní spoje,
kde musíme splnit podmínky evropských norem interoperability
a požadavky Mezinárodní železniční unie. Musíme počítat s konkurencí, kterou představuje vstup
zahraničních vozidel na naše
území. Jsem bytostně přesvědčen, že v případě splnění našich
plánů máme velkou šanci obstát
v konkurenci soukromých zahraničních i domácích dopravců.
Sandra Chvojková

provoz a zahraničí

12/2010

průmysl
Poslední řídicí vůz
řady 954

K

oncem letošního února byl ve firmě Pars nova
v Šumperku dokončen poslední řídicí vůz řady 954.
V Parsu si poslední vůz
s číslem 80-29 226-5 prohlédl náměstek generálního
ředitele pro osobní dopravu
Antonín Blažek. České dráhy mají v provozu celkem
36 těchto vozů, z toho část
s oddílem 1. třídy.
České dráhy vypsaly
na podzim roku 2004 veřejnou soutěž na dodávku
prototypu čtyřnápravového řídicího vozu, v soutě-

5

Slováci modernizují tratě
Ústřední grafikonová
komise Železnic
Slovenské republiky
schválila pro letošní
rok další modernizace
železničních tratí.
Vznikne dokonce i zcela
nový koridorový tunel.

akouské spolkové dráhy ÖBB nabízí svým
zákazníkům rychlé zjištění jízdních řádů jednoduchým způsobem pomocí
SMS z mobilních telefonů.
Jízdní řád podporují všichni tři nejdůležitější rakouští
mobilní operátoři – A1, One
a T-Mobile. Dnes je běžné
i přesné zjištění polohy vlaku jak na trati, tak v nejbližší stanici, což zjednodušuje
nejen samotné cestování,
ale při eventuálním zpoždění šetří i zbytečnou nervozitu zákazníků. Existuje
také další možnost, přes
aplikaci WAP, tedy zjednodušené verze internetového
prohlížeče pro mobilní telefony, pomocí níž lze zjistit
nejen vnitrostátní i mezinárodní železniční spojení, ale
i jízdní řády poštovních autobusů, vídeňského metra či
městské hromadné dopravy
ve všech větších rakouských
městech.

V

Koridor protne tunel

ži zvítězila firma Pars nova
nabídkou rekonstrukce nepoužívaných poštovních
vozů řady Postw, kde dobrý technický stav skeletu
a podvozky GP 200 dávaly předpoklad pro úspěšnou
rekonstrukci a modernizaci. V roce 2005 probíhaly
konstrukční práce, koncem
téhož roku byla realizována hrubá stavba, proběhly zkoušky nezbytné pro
jeho uvedení do zkušebního
provozu. Vůz byl představen veřejnosti na veletrhu
Czech Raildays v Ostravě
v roce 2006.
Řídicí vozy dodané Českým drahám se používají především pro soupravy
s motorovými vozy řady
854 a vloženými vozy 054.
Mohou však být spojovány i s vozy řad 843, 842, 056
a 043. Proběhla také úspěšná zkouška spojení řídicího
vozu s dieselovou lokomotivou 754.013 a elektrickou lokomotivou 242.204.
Společnost Pars nova zahájila vlastní vývoj řídicích
vozů v roce 2003. Nejrozšířenější typ je součástí jednotek Regionova a nese
označení 914, prototypem
byl řídicí vůz ř. 912, který jezdí v soupravě s takzvanou Esmeraldou řady
812. V pořadí druhým typem z dílny Pars nova je
právě řídicí vůz označovaný
jako řada 954 (pouze 2. třída), resp. 954.2 (s oddílem
1. třídy).
Třetím typem vyvinutým a vyráběným šumperskou firmou bude nový
řídicí vagon pro klasické soupravy, který naváže
na právě dokončenou sérii pro motorové vlaky. První dokončený zástupce řady
961 by se měl objevit na našich kolejích ještě v letošním roce.

Krytá odstavná
kolej v Ostravě

N

ovou krytou odstavnou kolej, která například poslouží při zkouškách
elektrických jednotek s
trakčním napětím 25 kV AC
a která také přispěje k rozšíření odstavných a konverzních ploch, bude mít
společnost ŠKODA VAGONKA. Zařízení vybavené trolejí pro střídavou napájecí
soustavu by mělo být k dispozici již pro první trakční
zkoušky sériových jednotek
EJ 671. Ostravská firma získala všechna potřebná stavební povolení a v průběhu
března 2010 by měla být zahájena realizační část. Začátek zkušebního provozu je
plánováno na konec července 2010.
(acri)

Jízdní řád
pomocí SMS

R

rámci modernizace slovenského národního železničního koridoru se
zatím nejvíce stavělo v úseku Bratislava-Rača – Nové Město nad Váhem. Úsek o délce 92 kilometrů
ještě není stoprocentně nastaven
pro rychlost 160 km/h, během několika let by se však touto traťovou rychlostí mohlo jezdit v celém
úseku z Bratislavy do Púchova.

Modernizace na šedesátikilometrovém úseku z Nového Města nad
Váhem do Púchova je součástí
5. evropského koridoru a je rozdělena do šesti samostatných stavebních etap. V první se stavbaři
zaměří na přestavbu mezistaničního úseku mezi Novým Městem
nad Váhem a Trenčianskými Bohuslavicemi, kde se dokonce razí
nový tunel procházející Tureckým vrchem.
Samotná modernizace začala 29. září loňského roku mezi
Novým Městem nad Váhem
a Zlatovcemi. Modernizace se realizuje ve dvou etapách; první
směřuje do Trenčianských Bohuslavic, druhá pak z Bohuslavic po Zlatovce. Stanice Melčice
se změní na zastávku a vybuduje se nová výhybna Nivy. Výstavba 17,5 km dlouhého úseku mezi
Novým Městem nad Váhem
a Zlatovcemi má trvat 44 měsíců, ukončení se plánuje na květen 2013.
Nejvýznamnější stavbou je železniční tunel přes Turecký vrch,
který se postaví v první stavební
etapě. Stávající trať obchází vrch
v jeho úbočí v souběhu se silnicí
I. třídy a Biskupickým kanálem
řeky Váh. Kvůli nevyhovujícím
směrových poměrům a nedostatečné traťové rychlosti bylo nutno vyprojektovat přeložku. Jako
nejefektivnější se jevila výstavba
tunelu, která bude znamenat minimální zásah do krajiny. Navíc
probíhá bez narušení železniční
dopravy na dnešní trati.
Tunel Turecký vrch bude prvním dílem svého druhu na Slovensku po více než čtyřiceti
letech. Prozatím poslední dva
tunely, které byly nově postave-

rakousko

PŘELOŽKA. Turecký vrch protne nový tunel pro rychlost až 200 km/h, který bude dlouhý téměř dva

kilometry a umožní nahradit stávající trať s nevyhovujícími technickými parametry. 
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VLIV VÝSTAVBY

M

odernizace 5. evropské
ho koridoru mezi Novým
Městem nad Váhem a Pú
chovem se s příchodem jar
ního počasí rozběhla naplno.
Aby stavební činnost nemě
la vliv na pravidelnost vlaků,
od 7. března se prodloužila jízd
ní doba rychlíků a vlaků IC mezi
oběma městy o 13 minut, ně
které osobní vlaky byly nahraze
ny autobusy.
Podobná opatření byla přija
ta i v případě dalšího moderni
zovaného úseku mezi Žilinou
a Kysuckým Novým Městem.

ny, se nacházejí na trati Plaveč –
Poprad. Zprovozněny byly v roce
1966.
Nový dvoukolejný tunel pod Tureckým vrchem, který tvoří dva
protisměrné oblouky, bude měřit
1,75 kilometru a je ražený Novou
rakouskou tunelovou metodou.
Železniční svršek netvoří klasické kolejové lože s pražci, ale pevná jízdní dráha z betonové desky.
Celé technické dílo je projektováno
na rychlosti až 200 km/h.

Výlukový jízdní řád

Letos ŽSR na úseku z Nového
Města nad Váhem do Púchova počítají s řadou výluk. To se pocho-

pitelně podepíše na pravidelnosti
vlaků osobní dopravy a současně
dojde k prodloužení jízdních dob
vzhledem ke snížené propustnosti tratě a současně i rychlosti.
Proto zde začal od 7. března 2010
platit výlukový jízdní řád.
První výluka začala mezi Novým Městem a Trenčianskými
Bohuslavicemi 8. března, modernizace traťových kolejí 30. srpna. Další výluky se budou konat
od 26. dubna do 23. října mezi
Melčicemi a Zlatovcemi. V současnosti se již provádí stavební
práce v úseku Trenčianska Teplá – Dubnice nad Váhem, kde
bude provoz střídavě vylučován

na obou traťových kolejích až
do 18. července. Následně začne
výluka mezi Ladcemi a Belušou.

Úplná modernizace
v Salcburku

N

ádraží v Salcburku, jeden z nejdůležitějších
dopravních uzlů Rakouska, prochází v současnosti
masivní modernizací. První práce na přestavbě sice
začaly již v roce 2008, ale
teprve nedávno se stavbaři pustili naplno do díla.
Do provizorních prostor
před nádražím byly přestěhovány osobní pokladny
a infocentrum a cestující se na nástupiště dostávají poněkud komplikovaným
způsobem jedním podchodem, neboť druhý prochází rekonstrukcí. Nový kabát
dostane i výpravní budova,
která by měla být opravena

Modernizace
i na Kysucích

Modernizace se chystá i na trati Čadca – Žilina, což je důležitá spojnice i pro mezinárodní
cestující, kteří využívají například vlaky do Česka. Ti musí až
do 21. června počítat s výlukami
mezi Žilinou a Kysuckým Novým Městem. Současně se bude
modernizovat i dopravní infrastruktura v železniční stanici
Kysucké Nové Město.
MARTIN HARÁK

během následujících dvou
let. Od roku 2013 by tak cestujícím měl sloužit moderní přestupní uzel, který
v sobě spojí prvky památkově chráněného objektu
s moderními technolo
giemi.
(mh)

krátké zprávy ze světa
V Pilbaře začaly
Vznikne nové spojení
těžkotonážní přepravy z Neuchatelu

CFR propustily
tisíce zaměstnanců

Přístav obsluhuje
NaviRail Atlantique

První vnitrostátní
Ro-La v Itálii

První vlak se 163 vagony naloženými železnou rudou opustil
19. února letošního
roku důl Mesa A/Warramboo v Pilbaře na západě Austrálie, aby poprvé využil trať pro
těžkotonážní přepravy Deep
dale, která byla prodloužena
o 49 km z Pannawonica do přístavu Cape Lambert. Vlak byl
řízen místním Aboridžincem
Shanem Edwardsem, jak požadovali tradiční vlastníci Kurumy a Marthudunery. Do roku
2011 dosáhne těžba železné rudy
25 milionů tun ročně.

Švýcarský kanton
Neuchatel intenzivně podporuje projekt
nového železničního spojení mezi městy
Neuchatel a La Chaux-de-Fonds.
V závěru loňského roku byla podepsána dohoda mezi vládou
a švýcarskými spolkovými drahami SBB/CFF o její výstavbě.
Do tří let by měly být ukončeny
předprojektové práce, na jejichž
základě bude stanovena nejlepší
varianta. Jak se rozdělí stavební náklady ve výši 850 mil. švýcarských franků mezi jednotlivé
subjekty, se dosud nerozhodlo.

Státní rumunská železniční společnost
CFR propustila na začátku března čtyři tisíce z celkového počtu
78 tisíc zaměstnanců. Dalších
6 300 zaměstnanců bude muset
odejít ještě na začátku měsíce
dubna. Rumunská vláda tento akt schválila již loni v říjnu.
Nejsilněji je propouštěním postižena dceřiná společnost pro
nákladní přepravu CFR Marfa,
u níž dochází ke zrušení celkového počtu 6 700 míst. Dopravce
CFR je vysoce zadlužen a je zcela
závislý na státní podpoře.

V přístavu La Rochelle na Atlantiku zahájil činnost první
francouzský regionální podnik místní
železniční dopravy NaviRail Atlantique. Jde o přístavní železnici, na které se společně podílí
přístav a nákladní složka francouzských státních drah – SNCF
Fret. Podobné podniky vznikají
také v dalších námořních přístavech, jako jsou Le Havre, Rouen
a Marseille. Poskytovatelé drážních služeb organizují vlaky pro
více zákazníků v dopravě do přístavů a naopak.

Na trati Gorizia – Ospilateletto u Brechcie
je v provozu první čistě italská Ro-La. Jízdní řád nabízí z počátku
po jednom odjezdu vlaku v každém směru. Do konce roku má
dojít k nasazení dvou vlaků denně. Vlak sestává z 19 plošinových
vagonů a jednoho osobního vozu
pro řidiče. Projekt vychází ze základního plánu regionu Friuli
Venezia Giulia a ministerstva životního prostředí. Má přivést
na vagony vozidla z dálnice A4,
která spojuje nejseverovýchodnější část Itálie s Lombardií.

Pružné tarify
s Běloruskem

Chystá se balkánská
spolupráce s DB

Mnichov chce
další S-Bahn

Po dráze z Narviku
do Číny

B-Cargo se má
reorganizovat

Pro železniční nákladní dopravu mezi Polskem a Běloruskem
je vyhlídka na „uplatnění pružné tarifní politiky“. Dohodly se na tom
špičky polských a běloruských
státních drah PKP a BC. Mají
se tak kompenzovat nevýhody
drah z důvodu různých kolejových rozchodů. Silniční doprava zboží přes polsko-běloruskou
hranici přepravila za prvních deset měsíců loňského roku v obou
směrech 5,4 milionu tun, což odpovídá nárůstu oproti stejnému
období roku 2008 o 8,6 procenta.

Bulharské státní dráhy a Deutsche Bahn
vedou rozhovory o úzké spolupráci v nákladní dopravě.
Podle bulharských médií navštívila Sofii delegace DB, aby
zde jednala o kooperaci obou železnic. Dochází rovněž k posunu v rozhovorech DB se státními
slovinskými drahami SŽ. Ty informovaly, že již koncem ledna
se setkali šéf Německých drah
Rüdiger Grube a šéf SŽ Goran
Brankovič, aby hovořili o úzké
spolupráci v nákladní dopravě
jihovýchodní Evropy.

Od srpna roku 2003
probíhají přípravné práce na vybudování páteřní trasy
mnichovské městské
rychlodráhy S-Bahn. Nově
vzniklá linka má spojit západní a východní část bavorské
metropole pomocí dvou jednokolejných tunelů o délce asi
14 kilometrů. Na západě bude
trasa vycházet ze čtvrti Laim,
na opačném konci vyústí v oblasti východního nádraží (Ostbahnhof). Tím odlehčí současné
lince, která slouží jako spojnice
hlavního a východního nádraží.

Kolejovým spojením mezi Pekingem
a 6 000 km vzdáleným Narvikem v Norsku chce Čína zrychlit
dopravu zboží do USA. Norská
ministryně dopravy Magnhild
M. Klempová prohlásila, že probíhají „mimořádně důležité rozhovory“ se všemi dotyčnými
zeměmi. Kromě Ruska sem patří
také Švédsko a Finsko. Zboží by
se dalo dopravovat vlaky z Číny
do Narviku a odtud po moři
do USA. Přepravní doba čtyř týdnů při použití jen námořní dopravy by se zkrátila na polovinu.

Belgická vláda ohlásila Evropské komisi
EU svůj záměr reorganizovat nákladní
složku státních drah
SNCB a přeměnit ji v soukromoprávní podnik, který by měl řadu
dceřiných společností. Nově koncipované B-Cargo má zahájit
svou činnost se startovním kapitálem kolem 100 milionů eur. To
však musí ještě Evropská komise schválit. Uvedené záměry se
nesetkávají s podporou odborů,
jež vyhlašují stávkovou pohotovost a chystají konkrétní protestní akce.
(sh, kla, PeŠŤ)
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SERVIS

TRŽNICE
ZAHRADY ČECH
25. ročník jarní akce pro zahradníky,
zahrádkáře a milovníky přírody

www.zahrada.cech.cz

7. 4.–11. 4. 2010
výstaviště Zahrada Čech
Litoměřice

Otevírací doba: 7. 4.–10. 4. od 9 do 18 hod., 11. 4. od 9 do 17 hod.
Vstupné: dospělí 60 Kč, důchodci, studenti 40 Kč, děti 20 Kč

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

Vlakové poznávací zájezdy

• 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.
Podrobnosti a programy viz katalog Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

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

info

Duchcovská svařovna a.s.
nabízí k odprodeji 2 kusy „Montážní portálový jeřáb MŽ 5 + 5 t“,
cena dohodou.

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
Informace SK – ústředí
Tel.: 00421 903 311 652, 00421 263 822 136
e-mail: solemarepost@gmail.com,
www.solemare.szm.sk

• 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, 920 Kč, odjezd z Českých Budějovic,
• 21. 8. Medvědí soutěska, 850 Kč, 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 – 21.–24. 4.
Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3 noci, 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.
• Velký Meder, Penzion Rozália, přímo proti termálnímu
koupališti – Buď fit 3 noci/5 nocí. Cena 2 870/4 700 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji zahrnuje: 3/5 nocí, 3x/5x polopenzi,
3/5 vstupů na termální koupaliště s jedním přerušením denně,
1x relax. masáž, 10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné
restauraci a baru na koupališti, místní poplatek. Nástupy podle
volné kapacity hotelu. Ceny jsou platné do 30. 6.
• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo.
Hotel leží přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén,
sportovní hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV,
balkon. Cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji,
3 570 Kč ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.
• Penzion Kremenisko – Banská Štiavnica, relaxační pobyt
na 4 noci /popř. 6 nocí/ v termínu 11. 4. – 27. 6. 2010. Obsahuje
ubytování za osobu v pokoji nebo studiu s vlastním soc. zař.,
uvítací drink, polopenzi, návštěvu kláštera Sv. Anton, během
pobytu 1x saunu, 1x hydromasážní bazén, 1x klasickou masáž.
Cena na osobu za 4 noci je 4 670 Kč, za 6 nocí 5 850 Kč.
Hotely ve Vysokých a Nízkých Tatrách, při objednání do 31. 3.,
sleva 5 % z katalogových cen!!!

ČR

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

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

Autobusové jednodenní zájezdy

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.

12/2010

• Třeboň – hotel Zlatá hvězda – Velikonoční pobyt.
Cena 3 755 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji (jednolůžkový pokoj

V

zhledem k velikonočním svátkům upozorňujeme zadavatele inzerce, že
do Železničáře číslo 14 přijímáme pouze inzeráty, které
dojdou do středy 31. března ve 12 hodin, tedy o den
dříve než obvykle. Dále sdělujeme, že autorské honoráře lze nadále vyplácet pouze
bankovním převodem, nikoli poštou.
(red)

5 030 Kč) zahrnuje: 3 noci se snídaní, přivítací přípitek, ruční
masáž zad a šíje nebo horních nebo dolních končetin, whirlpool
vanu 30 min., návštěvu solné jeskyně, 2 hodiny v aquaparku,
návštěvu zámku, fitness po celou dobu pobytu.
• Zlevněné Poděbrady – hotel Tlapák ****
– Relax v Polabí – 2 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji, cena
zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi, uvítací přípitek, 1x odpolední
kávu se zákuskem, ruční masáž zad a šíje, podvodní masáž,
muzikoterapii, solno-jodovou jeskyni, hydrojet-masážní lůžko.
– Prodloužený minirelax pobyt – 4 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém
pokoji, cena zahrnuje: 3 noci, 3x plnou penzi, uvítací přípitek,
odpolední kávu se zákuskem, solno-jodovou jeskyni, podvodní
masáž, klasickou ruční masáž zad šíje, teplý parafinový zábal
na ruce, kadeřníka, kosmetiku, masáž nohou relaxační emulzí.
– Pobyt nejen pro seniory – 6 400 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji,
cena zahrnuje: 6 nocí, 6x polopenzi, 1x lékařské vyšetření,
12 procedur, 2x odpolední kávu a zákusek.
Ceny platí do 30. 6., nástupy podle volné kapacity hotelu.
• Jáchymov – LD Astoria – celoroční vital pobyty 4 860 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji, cena zahrnuje: 6 nocí, plnou penzi,
procedury podle typu programu (Viz katalog Dovolená 2010 –
lázně)
• Hotel Zvíkov – Orlická přehrada, bungalovy (až pro 4 osoby)
s vlastním soc. zař., chladničkou a rychlovarnou konvicí,
u hotelu vlastní krytý bazén, sauna. V těsné blízkosti místní areál
s koupalištěm. Cena za osobu na lůžku od 3 325 Kč (na přistýlce
2 100 Kč) je za 7 nocí se snídaní. Možnost dokoupení další stravy.
• Hotel Fogl – Nová Bystřice, Česká Kanada ubytování v 2lůžkových
pokojích s možností 1 přistýlky a vlastní terasou, cena za osobu
a 1 noc se snídaní a místním poplatkem 480 Kč. Minimální délka
pobytu 2 noci. Na místě lze dokoupit další stravu – vyhlášená
kuchyně.
• Hotel Ron – Mikulášovice, Českosaské Švýcarsko, výhodné
seniorské pobyty v termínech do 15. 5. 2010 a od 1. 10. 2010,
stylově zařízený hotel (státem chráněná kulturní památka).
Pokoje mají vlastní soc. zař., TV, ledničku, za poplatek přípojku
na internet. Cena pro seniory nad 50 let za 7 nocí se snídaní
2 400 Kč na osobu, pro klienty do 50 let je cena 3 360 Kč.

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
Jako vozíčkář oceňuji
bezbariérové vozy

M

ěl jsem opravdu velikou radost, když
média v úterý 16. března informovala, že ČD v příštích letech hodlají výrazně
zmodernizovat svůj vozový park, a tím zlepšit kvalitu cestování. Já osobně
cestuji s Českými drahami
pravidelně již několik let.
Jelikož jsem vozíčkář, velice
mne těší, jak zejména v posledních letech rapidně narůstá počet spojů, na které
jsou pravidelně nasazovány soupravy, jež mají vozy
uzpůsobené bezbariérově.
Musím říci, že je bezvadné,
že je v tuto chvíli v regionální dopravě téměř polovina
všech pravidelně vypravovaných vlaků bezbariérová.
Mrzí mě však, že v oblasti dálkové dopravy je situace již horší. I v tomto směru
však ČD podle mého názoru udělaly mnoho dobrých kroků. Doufám ale,
že v dálkové dopravě situaci trochu vylepší dodávka zrekonstruovaných vozů
řady 961. Pevně věřím, že se
v budoucnu dočkáme zlepšení. Když sdělovací prostředky označují vedení ČD
za „neschopné“, nemohu to
pochopit. Také chci poděkovat ředitelce Odboru osobní
dopravy Luďce Hnulíkové.
Na mé dotazy velice rychle,
ochotně a podrobně odpovíTomáš Rutkay
dá.

Výběrové řízení
Ředitel Krajského centra
osobní dopravy Ústí nad
Labem vyhlašuje výběrové
řízení do pozice Organizace
provozu v oblasti osobní
přepravy v žst., organizace
přípravy jízdního řádu
osobní dopravy v regionu
Ústeckého kraje, smluvní
zajištění závazku veřejné
služby v Ústeckém kraji
včetně všech souvisejících
návazností.
Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání
se zaměřením do oblasti
dopravy,
• jeden rok v dopravě
v předchozích pěti letech
nebo tři roky v dopravě
v předchozích deseti
letech,
• působení dva roky v řídicí
funkci,
• aktivní znalost jednoho
cizího jazyka,
• znalost problematiky
železniční osobní
přepravy a obecná znalost
problematiky sestavy
a přípravy jízdního řádu,
• složení stanovených
odborných zkoušek
nejpozději do 3 měsíců
po nástupu,
• zdravotní způsobilosti dle
vyhl. č. 101/1995 Sb.
Náplň práce:
• smluvní zajištění ZVS
na území Ústeckého kraje
a přeshraničních úsecích,
• příprava a projednání
obchodního jízdního
řádu s objednatelem
a provozovatelem dráhy,
• zabezpečení náležitostí
pro realizaci jízdní řádu,
• realizace plnění smlouvy
o ZVS a ostatních výkonů
dle JŘ,
• organizace provozu
osobní dopravy v žst.,
včetně odbavení, služeb,
informačního servisu,
• organizace přepravní
kontroly v rámci
přiděleného obvodu.
Termín nástupu: Pokud
možno ihned po úspěšném
výběrovém řízení.
Strukturovaný životopis
a motivační dopis zasílejte
v elektronické podobě
do 31. března 2010 na adresu
novakovaS@gr.cd.cz.

Černá Hora
Veliki Pijesak
nová vilka u pláže,
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619
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Připravují je na stres

ibžd
Dobřichovice
10. března

Trenažér vzdělávacího
střediska brněnské
společnosti Signal
Projekt představuje
unikátní a výukový
prostředek
pro železniční
zaměstnance,
především výpravčí
a strojvedoucí.

V

podvečerních hodinách
mezi žst. Dobřichovice
a Praha-Radotín, na zastávce Černošice-Mokropsy, došlo k požáru dvou vložených
vozů pantografové jednotky
řady 451, která jela na osobním vlaku 8853. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha.

Vrchlabí
14. března

V

elké množství zaměstnanců dopravních firem,
kteří obsluhují moderní
zabezpečovací systémy a zařízení na železnici, si již mohlo vyzkoušet výjimečný trenažér. Ten
se nachází pouze na jednom místě v České republice, v brněnské
čtvrti Královo Pole.

N

ad ránem mezi žst.
Vrchlabí a Kunčice nad
Labem se na železničním
přejezdu P4783, v km 1,324,
střetl osobní vlak 25701
s osobním automobilem
Volkswagen Caravelle. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd
je zabezpečen výstražnými
kříži. Osobním vlakem byl
motorový vůz 810.312-9.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 230 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha,
pracoviště Česká Třebová.

Pevná páka, volná páka,
osobní počítač

„Přes veškerou konzervativnost technický pokrok proniká
do všech oborů, dopravu nevyjímaje. Výsledkem je přímo zlomová technická revoluce v ovládání
zabezpečovacího zařízení,“ říká
ředitel společnosti Signal Projekt Brno Zdeněk Trnka. „Systém ovládání pevné páky přežil
sto roků a na našich tratích se
stále vyskytuje, a to v nepříjemně vysokém procentu. Systém
volné páky, ovládání řadiči a tlačítky z ovládacích pultů, se používá téměř šedesát let a dále se
nezřizuje. Dnešní systémy jsou
již výhradně ovládány moderními prvky – klávesnicí a myší
běžného osobního počítače,“ pokračuje Trnka.
Čím rozšířenější a masovější je běžný osobní počítač, tím
složitější je zajišťování bezpečnosti vlakové dopravy, která je
tímto způsobem řízena. Bezpečnost a spolehlivost, která musí
být úměrná datu vzniku nové
generace zařízení, je samozřejmě řádově vyšší než byla u generace předchozí. Čím vyšší úroveň
techniky, tím větší úsilí je třeba obětovat pro dosažení informovanosti, osvojení vědomostí
a získání dovedností potřebných
ke zvládnutí dané techniky. Výukový trenažér je příkladem
spolupráce profesní sféry se vzdělávacím zařízením. Nevšední výukový prostředek, který se vrací
k lety osvědčenému a stále platnému heslu Jana Ámose Komenského – škola hrou.

Simulují reálný provoz

„Trenažér se skládá z pracovišť
výpravčího, které jsou od těch
v reálné železniční stanici k nerozeznání, a z modelového kolejiště
vyprojektovaného a vyrobeného
tak, aby zobrazovalo co nejvěrněji reálný provoz na koridorové
a vedlejší trati. Tyto části tvoří viditelnou a navíc efektní část výukového trenažéru. Zcela skryto
zůstává vlastní jádro, sestávající z hardwarové a softwarové výbavy,“ vysvětluje ředitel Trnka.
Výpravčí – frekventanti ovládají elektronická staniční zabezpečovací zařízení typu ESA, staví
příslušné vlakové a posunové cesty, zařízení rozsvěcuje adekvátní
návěstní znaky na návěstidlech
a strojvedoucí modelových vlaků
prožívají alespoň na chvíli pocity skutečných strojvedoucích.
„Pomocí trenažéru si frekven-

Brno
16. března

V

NA ŠKOLENÍ. Výpravčí a strojvedoucí z celé republiky využívají unikátní trenažér v Brně. Pomocí
FOTO AUTOR (2x)
počítače řeší stresové situace, které mohou nastat i ve skutečném provozu.

info o kolejišti

řed půlnocí mezi žst.
Moravičany a Červenka
se na železničním přejezdu
P6520, v km 61,599, střetl
rychlík 443 s osobním auto
mobilem BMW, který zůstal stát na přejezdu. Nikdo
nebyl zraněn, osádka automobilu před střetnutím automobil opustila. Přejezd
je zabezpečen přejezdovým
zabezpečovacím zařízením
se závorami. V čele vlaku
byla lokomotiva 151.012-2.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 360 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha,
pracoviště Česká Třebová.

M

Zvýšení kvalifikace
nenásilnou formou

„Zaměstnanci Českých drah, kteří přijíždí do Brna z celé republiky,
se seznámí nejen s identickým

Moravičany
16. března

P

odelové kolejiště v měřít
ku H0 má rozlohu 47 metrů
čtverečních. Základem je dvou
kolejná trať koridorového typu.
Celková délka kolejí je 260 met
rů, z toho 200 metrů pod trole
jovým vedením. Na kolejišti jezdí
126 vozidel, z toho 18 je hnacích.
Veškerá vozidla jsou vybavena
automatickými spřáhly. Na kole
jišti se 103 výhybkami a 180 jed
no až pětisvětlovými návěstidly
s indikátory rychlosti se nachá
zí pět železničních stanic v čele
s maketou brněnského hlavního
nádraží, které je dálkově řízeno.
Součástí je šest přejezdových za
bezpečovacích světelných zaří
zení AŽD 71.

tanti školení nejen ověří a zdokonalí vědomosti získané při
teoretické výuce, ale dosáhnou
dovedností potřebných pro ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného
obslužného pracoviště, zvláště
v podmínkách časového tlaku
a stresové zátěže, vyvolaného při
mimořádných a netypových dopravních situacích. Byť zdánlivě
vypadá, že si frekventanti hrají,
opak je pravdou. Situace, které
řeší na modelech a v počítačích,
jsou zcela stejné jako v reálu,“
zdůrazňuje Zdeněk Trnka.

podvečer za jízdy osobního vlaku 4754 mezi
žst. Brno hlavní nádraží a odbočkou Židenice došlo k rozbití bočního okna
osobního vozu elektrické
jednotky řady 460 vhozeným kamenem. Následkem
bylo lehké zranění cestující.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 3 tisíce korun. Událost šetří RIBŽD Brno.

prostředím skutečně ovládaných
pracovišť, ale především si pomocí lektorů nacvičí modelové situace, s kterými se setkají v prostředí
skutečného provozu. Lektoři
mají možnost vyvolat mimořád-

trenažér tvoří
model kolejiště
a stanoviště
výpravčího.
né dopravní situace či poruchy,
což v praxi posléze většina frekventantů určitě ocení. Na konci třídenního kurzu získá každý
frekventant certifikát,“ potvrdil
ředitel brněnského Regionálního centra provozu ČD Pavel Surý.

Na kurzy jsou doporučováni výpravčí z celé republiky. Zvyšují si
tak kvalifikaci a současně si nenásilným způsobem osvojí moderní aplikace.
Jeden z frekventantů, Jiří Sviták z Uherského Brodu, říká:
„Na jednotném obslužném pracovišti pracuji již několik let.
Technický pokrok neúprosně postupuje vpřed, takže vítám další novinky z oboru. Na trenažéru
si mohu nacvičit některé méně
obvyklé situace, což se mně v reálu může dobře hodit. Lektoři
s námi mají trpělivost. Jde o neocenitelnou zkušenost, už i z toho
důvodu, že se seznámíme s různými zabezpečovacími systémy
obsluhy, jako například ETB,
ESA 11 či ESA 33.“
MARTIN HARÁK

Roztoky u Křiv.
19. března

P

o poledni v žst. Roztoky u Křivoklátu vykolejila posunující lokomotiva
742.390-8 na výhybce číslo
6. Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Měděnec
20. března

D

opoledne na železniční trati Chomutov – Vejprty, na zastávce Měděnec,
došlo u osobního vlaku
16880 k požáru motorového
vozu 810.348-3. Nikdo nebyl
zraněn. Škoda byla předběžně vyčíslena na 15 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.
(MirKo)

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.

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

• 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.
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za poznáním

kam jet
Sportovní turnaje
železničářů

12/2010

Tisíc kilometrů napříč Chile

Č

eské dráhy, ČD Cargo,
SŽDC a Odborové sdružení železničářů za organizačního zajištění Regionální
sportovní komise OSŽ Praha
zvou zájemce na následující
sportovní klání.
Oblastní turnaj železničářů v elektronických
šipkách se odehraje v neděli 25. dubna od 9.30 hodin v hale TJ Slavia Hradec
Králové. Hrací systém je
501 DOUBLE OUT na tři vítězné legy. Závazné přihlášky přijímá nejpozději
do 15. dubna Stanislav Nosek, tel. č.: 972 341 322,
popř. 737 275 164, e-mail:
stanislav.nosek@osz.org.
Oblastní turnaj železničářů v šachu je plánován
na neděli 25. dubna od 9.30
hodin v zasedací místnosti TJ Slavia Hradec Králové.
Hraje se švýcarským systémem na 9 kol dle pravidel
FIDE. Prvních 12 hráčů postoupí na MČR v šachu, které se uskuteční ve dnech
14.–16. května 2010 v Kořenově. Závazné přihlášky přijímá do 16. dubna Stanislav
Nosek, kontakty viz výše.
Oblastní turnaj železničářů v nohejbalu pro
rok 2010 propukne v neděli 25. května od 9.30 hodin v hale TJ Slavia Hradec
Králové. Doprava MHD je
ve všech třech případech
trolejbusem l. č. 6, výstup
na páté zastávce. Hrací systém je dle počtu přihlášených účastníků. Hraje se
soutěž dvojic a trojic podle pravidel pro nohejbal. Závazné přihlášky přijímá
nejpozději do 15. dubna Stanislav Nosek, kontakty viz
výše. Na přihlášku uveďte jméno, příjmení, organizační jednotku, tel. spojení.

Velikonoce
ve znamení řepy

P

rvní letošní jízdy na kolínské řepařské drážce
jsou plánovány na Velikonoce. Uskuteční se 3. až
5. dubna v parní trakci s lokomotivou BS 80. Trať byla
postavena v roce 1894 pro
cukrovarnické účely, znovu
obnovena pak roku 2007. Její
délka činí v současnosti asi
2 km, letos by měl být otevřen další, asi pětisetmetrový úsek. Drážka se nachází
v kolínské čtvrti Sendražice, dostupná je městskou dopravou, nejbližší
zastávka ČD je Kolín-Zálabí. Informace a objednávky
na www.zeleznicka.bloudil.cz, telefon 602 655 268,
Eliška Francová.

Zvláštním vlakem
na ples do Čerčan

NA MOSTĚ. Největší provozuschopná parní lokomotiva v zemi přejíždí přes řeku v čele historické soupravy s elegantními dřevěnými vagony.

Před časem jsem využil
možnost zúčastnit se
železniční expedice
do Chile. Projeli
jsme se moderními
vlaky i dřevěnými
vozy taženými parní
lokomotivou.

S

amotná země je rozlehlá,
má délku přes 4 000 km
a šířku pr ůměrně jen
180 km. Také železnice byly kdysi postaveny podle tohoto tvaru,
ze severu na jih vedla hlavní trať
a odtud směřovaly lokálky hlavně na západ k moři. Na východ
směrem do Argentiny to už nebylo tak jednoduché, protože přírodní překážku vytvořily 3 000
až 4 000 m vysoké Andy. Dnes
jsou všechna železniční spojení
do Argentiny zrušena.
Cestu jsme začali v metropoli Santiagu de Chile. Je poměrně velké, s populací přes 6 mil.
obyvatel, a skládá se z množství
od sebe výrazně odlišných čtvrtí. Město má 3 linky metra, podle
francouzského vzoru s pneumatikami. Soupravy jsou poměrně
malé a téměř vždy plné. Zbylou
hromadnou dopravu zabezpečují autobusy. Z města před desítkami let vyhnali tramvaje, které tu
jezdily na 5 různých rozchodech
(od 600 po 1 676 mm). V Santiagu
jezdily i trolejbusy, jejich troleje
je dodnes sem tam vidět, ale vozidla už nenajdeme.
Město má v současnosti už jen
jednu železniční stanici – Alameda, odkud odjíždějí vlaky na jih.
Na sever už není spojitá železniční
síť. Bývalá stanice vedle krytého

tržiště (Mercado Central) zůstala
zachována a slouží jako výstaviště. Do stanice Alameda, která je
překrásně restaurovaná a nesmírně čistá, přijíždějí i příměstské
vlaky ze vzdálenosti až 120 km.

zajímavá: nad loukou je napnutá
trolej bez kolejí.

Nostalgie
v americkém stylu

Trolej bez proudu

Ze stanice Alameda jsme vyrazili nejprve nejmodernějšími
elektrickými třívozovými soupravami EFE na jih do 400 km
vzdáleného Chillánu. Vlak dosahoval místy rychlosti 160 km/h.
Zde už na nás čekal muzeální
motorák Ferrostal, který je i přes
nezvyklou jednoduchost (jen jednosměrný chod s nouzovou zpátečkou a jedním stanovištěm)
velmi pohodlný a tichý, s přechodem do přípojného vozu, kde
se najdeme i malý bar. Tímto vlakem jsme dojeli do Temuca, kde
se nachází druhé železniční muzeum v Chile. Muzeu Pabla Nerudu dominuje obrovská zauhlovací
věž, z čehož se dá odhadnout význam železnice v této zemi. Do-

Dieselová lokomotiva GM
na nádraží v Temucu.

Valparaiso s rušnými ulicemi
a předměstím na kopci.

Ozubnicová lokomotiva Mallet
jezdila na úzkém rozchodu.

ŽELEZNICE
V CHILE KOPÍRUJE
PODLOUHLÝ
TVAR ZEMĚ.
dnes se zachovaly pěkné a veliké
stanice, i když dost často už bez
kolejiště a jen s jednou přechodnou kolejí.
Trať ze Santiaga do Temuca je
elektrifikovaná 3kV DC, avšak
elektrická trakce mezi Chillánem a Temucem je mimo provoz
a přepravu zde zabezpečují například moderní motorové lokomotivy EMD. Situace je místy docela

FOTO AUTOR (5x)

ALAMEDA. Do jediné železniční stanice v hlavním městě Chile
zajíždějí moderní elektrické jednotky EFE.

Z Temuca jsme pokračovali parním vlakem. Táhl nás stroj řady
820. Je to největší provozuschopná lokomotiva v Chile. K obrovskému a hlavně těžkému vozidlu
byly připojeny překrásně obnovené dřevěné vagony od firmy
Linke Hoffman z roku 1930. Vozy
byly nádherné i uvnitř, vše z mosazi a z kůže podle amerického
stylu, sedadla se dala překlopit
vždy do směru jízdy. S tímto vlakem jsme cestovali dva dni až
do Osorna, které je vzdálené asi
950 km od Santiaga. Dál už lokomotiva nemohla pokračovat kvůli vysokému nápravovému tlaku,
proto před náš vlak zavěsili na posledních 80 km do Puerta Montt,
které je konečnou stanicí v Chile,
diesel francouzské provenience.
V Puertu Montt končila kdysi trať přímo v přístavu na břehu
Pacifiku, kde je nyní umístěn
menší skanzen. Se zrušením
přístavu ale zkrátili železnici asi
o 5 km. Nová stanička je celkem
pěkná, avšak malá – dimenzovaná jen na několik párů vlaků denně, v době naší návštěvy to byly
kupříkladu dva páry.
Všude, kde zabezpečují pravidelnou dopravu moderní jednotky EFE, jsou stanice buď úplně
nové (Puerto Montt, Los Lagos),
nebo zcela rekonstruované (Osorno). Jinde jsme svědky úplného
rozkladu, nesmírně rychle rostoucí vegetace dokáže během
týdne zakrýt vše. Také točny byly
dokonale zamaskované, i když se
nacházely v každé stanici.
EUGEN TAKÁCS

Ze Zahrádek do Pekla za posly jara
V

pořadí 7. country ples
Posázavského Pacifiku
se koná 3. dubna od 20 hodin v sále Kulturního domu
v Čerčanech. Letos poprvé vyjede pro návštěvníky
bálu zvláštní motorový vlak
z Prahy-Smíchova (18.10 h)
přes Vršovice (18.30 h). Soupravu budou tvořit lokomotiva T 435.0 (720) a vozy
Balm (Bix). Více informací o akci a tarifní podmínky
naleznete na www.posazavsky-pacifik.cz, rezervace jízdenek a vstupenek je
na posazavsky.pacifik@seznam.cz.
(mn)

Až budete na jaře
přemýšlet, kam si
udělat hezký výlet,
máme pro vás jeden
přímo pekelný tip.

P

okud se náhodou budete
pohybovat na severu Čech,
zkuste se vydat za bledulemi do údolí Robečského potoka známého jako Peklo. Cestu je
nejlépe začít na nejkrásnějším
nádraží roku 2009 v Zahrádkách
u České Lípy, které leží na trati
087 Česká Lípa – Lovosice. Od nádraží se vydáte po žluté značce
do nedaleké obce Karba, jež je
zajímavá svými roubenými stavbami vrostlými do pískovcových
skal, zde se napojíte na červenou

turistickou značku, která prochází celým údolím Pekla.
Nenechte se zmást ze začátku
možná jen ojedinělým výskytem
bledulí, jen co se vnoříte hlouběji do údolí, které v minulosti
sloužilo i jako úkryt před válkami, rázem se ocitnete jakoby
v zimní krajině. Všude okolo vás
kvetou krásné bílé bledule jarní,
prostě bílo, až budou oči přecházet. Některé zdroje uvádí, že zde
najednou kvetou až 3 miliony
těchto poslů jara, což rezervaci
Peklo řadí mezi jedno z největších nalezišť v České republice.
I děti, které nevnímají krásy přírody, si zde přijdou na své, třeba
při tajemném průzkumu skalních chodeb. Ale pozor, tento
impozantní pískovcový kaňon
je od roku 1967 národní přírodní

PŘES VODU. Procházka rezervací Peklo je romantická, i když kolem
zrovna nekvetou spousty bledulí.
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památkou. Pokud na konci údolí
ještě budete mít dost sil, doporučuji vystoupat neznačenou cestou na skalní vyhlídku, odkud
je nádherný pohled na Dubické
rybníky a protější Kozelský hřeben. Jestliže se do Pekla nedostanete na jaře, nevadí, procházka
údolím je pěkná v kteroukoliv
roční dobu.
A perlička na závěr, při projektování tratě z Lovosic do České
Lípy se uvažovalo o jejím vedení
právě údolím Robečského potoka. Ovšem na nátlak vlastivědného spolku byla nakonec trať
přeprojektována do současné podoby, kdy údolí Pekla překlenují
od roku 1898 dva mosty a uprostřed na skále mezi nimi máte
šanci uvidět kamenného draka.
RADEK HORTENSKÝ

