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Když koleje
kříží silnici

Vlak, který
zachraňuje životy

Život a práce
v jedné stanici

Jak se starají o železniční
přejezdy v Karlovarském kraji.

Mladí lidé se v Preventivním
vlaku učili pravidla bezpečného
chování.
STRANA 2

Reportáž přibližuje dění
na regionální trati
do Bílovce. 
STRANA 7



STRANA 4

krátce

sloupek
ČD Line doplní
vlakové spoje

Lukáš Bauer
blahopřál výherkyni

České dráhy zahájí
v příštích měsících
provoz autobusových
linek pod názvem
ČD Line.

V

edle projektu ČD Taxi,
který by se mohl realizovat již v druhé polovině
letošního roku, připravuje Odbor autobusové dopravy Českých drah v rámci
programu Vize 2012 no-

O

d 25. do 28. března se
v Harrachově uskutečnilo Mistrovství ČR dospělých v běhu na lyžích
s mezinárodní účastí pro
rok 2010, kterého se zúčastnil také olympionik Lukáš
Bauer. Ten se osobně setkal s výherkyní olympijské soutěže Českých drah
Kateřinou Smolkovou a jejím přítelem Petrem Dudkem (všichni na snímku).
Oba jmenovaní výherci přijeli do Krkonoš až z Ostravy
a svoji výhru (prodloužený
víkendový lyžařský pobyt
pro dva v hotelu Harmony
ve Špindlerově mlýně) si náležitě užili.

Jak jsme plnili
grafikon v únoru

J

ízdní řád osobní dopravy
Českých drah byl v únoru splněn na 91,91 procenta. Vysoká spolehlivost je
patrná z malého počtu vlaků, jejichž zdržení přesáhlo 16 minut. V únoru jich
bylo jen 2,05 procenta ze
všech spojů. Závady na infrastruktuře zpozdily asi
14 procent vlaků. V 17,5 procenta byl vlak zpožděn kvůli
čekání na přípoj a kvůli zachování přestupních vazeb
pro cestující. Závady na lokomotivách nebo vagonech
byly příčinou zpoždění v 8,1
procenta všech případů.

Kolem světa
po kolejích

V

e dnech 20. a 21. března se v Kulturním centru Ládví v Praze konalo
největší setkání cestovatelů v České republice – festival Kolem světa. Nemohl
zde chybět stánek společnosti České dráhy, která jako generální partner
propagovala dopravu vlakem. Součástí prezentace
ČD se stala přednáška s názvem Vlakem do Hongkongu od cestovatele, fotografa
a novináře Iva Dokoupila
(na snímku). O jeho dobrodružné cestě přes půl Evropy a celou Asii po kolejích se
dočtete v jednom z příštích
čísel Železničáře.

Revize lanovky
z Liberce na Ještěd

O

d pondělí 12. do čtvrtka
22. dubna včetně bude
zastaven provoz jediné lanové dráhy Českých drah
z Liberce-Horního Hanychova na Ještěd. Důvodem
jsou plánované a předepsané opravy a revize. Visutá
lanovka, která patří k nejrychlejším v Evropě, prochází kvůli bezpečnosti
pravidelnými prohlídkami
vždy na jaře a na podzim.

(hop, mh)

PETR
MORAVEC
Ředitel Odboru
autobusové
dopravy ČD

ZPĚTNÁ VAZBA. Podněty od cestujících představují pro České dráhy cenný informační zdroj.

FOTO MICHAL MÁLEK

Názory lidí nás zajímají
Komunikace mezi
Českými drahami
a cestujícími se
v loňském roce
zjednodušila a zrychlila.
V reakci na přijaté
podněty přijal dopravce
řadu nápravných
opatření v provozu.

V

roce 2009 České dráhy přijaly 7 262 podání
a 209 pochval. Vzhledem
ke sjednocení a zavedení centrálních komunikačních kanálů pro komunikaci s klienty bylo
5 360 zákaznických podnětů vyřízeno na Generálním ředitelství
ČD, konkrétně na Odboru provozu osobní dopravy, což představuje meziroční nárůst o třetinu.

Tři čtvrtiny podnětů
jdou přes internet

Je obtížné říci, zda přijatých stížností bylo v loňském roce hodně,
nebo málo. Každopádně v roce
2008 jich na České dráhy přišlo

o 220 více. Je třeba dodat, že podle
odhadů České dráhy loni přepravily asi 163 milionů osob, což znamená 4,46 stížnosti na 100 tisíc
zákazníků. Obecně se opět zjednodušila dostupnost a rychlost
komunikace mezi zákazníkem
a dopravcem. Pouze 7 procent
stížností loni přišlo v podobě
dopisu (na P.O. Box). Nejčastější formou podání je kontaktní
formulář na internetu – elektronickou cestou přišlo 75 procent
podnětů. Zbývající část připadá
na telefonická sdělení (17 procent)
a postoupená podání z jiných organizací (1 procento). Po vyhodnocení stížností bylo zjištěno,
že 29 procent jich lze považovat
za oprávněné, 43 procent za neoprávněné a 28 procent za částečně oprávněné.
Výrazně poklesl procentuální
podíl stížností směrovaných vůči
personálu. Naopak rostoucí počet přijatých pochval je směřován
téměř výhradně vůči vlakového doprovodu, v nižším podílu
i ke staničnímu personálu. Z věcného hlediska převažují stížnosti
zaměřené na čistotu, technický stav, kapacitu a bezpečnost

INFORMAce
O výlukách

J

edním z opatření, kterým
České dráhy chtějí zvýšit
kvalitu cestování, bylo rozšíření informačního systému
o výlukách a mimořádnostech. Informace o omezení
provozu jsou nově součástí elektronického výdejního
systému UNIPOK. Od května loňského roku si cestující mohou nalézt na webových
stránkách informace o mimořádnostech. Řada lidí se ale
před cestou k internetu nedostane, a proto nyní pokladní
ČD mohou upozornit cestující na tato omezení během nákupu jízdních dokladů těsně
před zamýšleným odjezdem.
Systém funguje automaticky,
takže pokladní nemusí informace dohledávat ručně.
odbavovacích prostor a v neposlední řadě i na zpoždění vlaků,
ztrátu přípoje či výluky. Přibližně dvě třetiny stížností se týkaly dálkové dopravy, a to z důvodu
větší pravděpodobnosti zpoždění

při delší jízdě a vyšším nárokům
cestujících.

Výsledkem jsou opatření
ke zlepšení kvality

V reakci na obdržené podněty ČD
postupně prováděly opatření zaměřená na zlepšení přímo vnímané kvality vlaků a zkvalitnění
komunikace pracovníků v provozu. Začalo systematické vzdělávání vlakových čet nad rámec
předpisu OK 2 a pracovníci ČD
center procházeli pilotním školením zaměřeným na zásady správné komunikace se zákazníkem.
Dále se při vypravování vlaků
začaly používat reflexní terčíky,
rozběhl se pilotní projekt využívání služeb bezpečnostních agentur ve vlaku a zvýšila se kontrolní
činnost zaměřená na eliminaci
nedostatků při výlukách a v náhradní autobusové dopravě. Kromě toho došlo k nápravě v řadě
konkrétních případů, která spočívala například v úpravě hlasitosti
hlášení, změně řazení vozů či posílení vlaků v regionální dopravě.
Luďka Hnulíková

Autorka je ředitelka Odboru
provozu osobní dopravy.

Studenti řešili, jak se řídí dráhy
Generální ředitel
Českých drah
Petr Žaluda oslovil
studenty na půdě
Karlovy univerzity.

V

pondělí 22. března se konala přednáška generálního ředitele Českých
drah Petra Žaludy na Institutu ekonomických studií Karlovy univerzity v Praze. Tématem
jeho prezentace byl systém vedení a kontroly ve firmě České dráhy, a.s.

Přednášky pro české
i zahraniční studenty

Systém známý pod anglickým
názvem Corporate Governance definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými
stranami ve společnosti, jako
jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci, případně
další zainteresované osoby.

Semináře na toto téma se
na Institutu ekonomických studií konají každé pondělí večer
a navštěvují je studenti nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí, kteří jsou na univerzitě
na zahraničních stážích. Institut
ekonomických studií zajišťuje
plné univerzitní vzdělání v oboru ekonomie a financí, srovnatelné se studiem na předních
univerzitách v Evropě. Navazuje na předválečnou
tradici výzkumu a výuky
ekonomie na Univerzitě Karlově. Aktuálně je
hodnocen (podle Hospodářských novin z února
2010) jako nejlepší ekonomická škola v České
republice.
Petr Žaluda přiblížil studentům, jak je řízena a ovládána
firma České dráhy, kolika společnostmi je tvořena, jaké se zde
využívají modely řízení. Přednášel o orgánech společnosti,
o jejich právech a povinnostech. Účastníci přednášky se

rovněž seznámili s realizovanými kroky v orgánech společnosti
a s tím, co se ve firmě připravuje
a jaká je její vize. Generální ředitel mimo jiné zmínil projekt
Vize 2012, který má společnosti
napomoci v jejím transformačním procesu.

Diskuze byla dlouhá

Po prezentaci generálního ředitele Českých drah měli studenti
připraveni krátkou přednášku
o restrukturalizaci firmy ČSA,
po které následovala velmi zajímavá diskuze. Studenti se
dotazovali zejména na konkurenci na železnici, na pravidla
odměňování managementu
a na holdingové uspořádání.
Při této příležitosti se dozvěděli více o dceřiných společnostech Českých drah a jejich
napojení na mateřskou firmu.
Velmi zajímavou debatu, která
se protáhla do pozdních večerních hodin, musel ukončit až ředitel institutu Michal Mejstřík.
Blanka Havelková

vou službu ČD Line. Cílem
je navrhovat, smluvně zajistit a provozovat pravidelnou linkovou autobusovou
dopravu v oblastech navazujících na páteřní železniční dopravu. Na základě
detailně zpracované analýzy přicházíme s konceptem
prvních sedmi vybraných
autobusových linek v délkách od dvou do třiceti osmi
kilometrů, spojujících obytné městské zóny s nejbližší
železniční stanicí.
V současné době probíhá seznamování objednatelů s navrženými linkami.
Pozitivní reakce jsme zaznamenali od zástupců
měst Chodov na Karlovarsku a Bělá pod Bezdězem
ve Středočeském kraji. Jednání v dalších městech
chystáme v nejbližší době.
Za České dráhy se vždy
účastní také příslušný ředitel Krajského centra osobní
dopravy.
Nedávno jsme byli osloveni například městem
Votice, abychom jim představili koncept ČD Line,
přizpůsobený místním
podmínkám. Vypracovali
jsme tedy návrh taktového
autobusového spojení Votice – Olbramovice, a tato
linka byla dodatečně zařazena do souboru nabízených relací.

anketa
Jaké máte zkušenosti
s jízdními koly ve vlaku?
Martin Horák

Student,
Nový Jičín
Zatím žádné, ale brzy se
o cestování vlakem s bicyklem začnu zajímat. Chci si ho totiž převézt
do Prahy, kde studuji.

Markéta
Urbančíková

Studentka,
Orlová
Na kole jezdím,
ale zatím jsme
je s rodiči vozili
autem. Situace se ale mění,
možná už brzy vyrazíme
s partou na kola vlakem.

Jakub Řeháček

Student,
Vřesina
Maximální spokojenost. Mám
In-gold kartu,
studuji v Praze a jezdím vlakem po celé republice. Zatím jsem opravdu nezažil
žádný šílený sek.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
S jízdním kolem
do přírody
Pro vyznavače
cykloturistiky jsme
opět připravili
komplexní nabídku
přepravy jízdních kol.

Č

eské dráhy zajišťují přepravu jízdních kol buď
formou spoluzavazadla,
nebo úschovy během přepravy v přibližně třech a půl
tisících spojů po celé republice i do zahraničí. Nejjednodušší a mezi cyklisty
nejoblíbenější je přeprava
jízdního kola jako spoluzavazadla. Touto formou lze
přepravovat kola ve vlacích,
které jsou v jízdním řádu
označeny symbolem jízdního kola a v omezené míře
i v dalších osobních vlacích a v rychlících. Cestující si sám kolo naloží a vyloží
z vozu, který je označen piktogramem jízdního kola.
Cena za přepravu kola jako
spoluzavazadla je 25 korun
za jeden vlak nebo 50 korun
na celý den.
Druhou možností přepravy jízdního kola je
úschova během přepravy.
V tomto případě cestující předá a následně v cílové
nebo v přestupní stanici si vyzvedne jízdní kolo
u služebního vozu od zaměstnance Českých drah.
Zákazník pak sám cestuje v běžném voze pro cestující a kolo má pod dozorem
vlakový doprovod Českých drah. Za tuto přepravu v jednom vlaku zaplatí
cestující 30 korun a nebo si
může koupit celodenní doklad za 60 korun.
Pokud chce zákazník mít
garantované místo na svou
plánovanou cestu, může si
rezervovat i místo pro jízdní
kolo. Některé vlaky (např.
spoje SuperCity) mají rezervaci povinnou. Místenka SC
s rezervací pro jízdní kolo
stojí 200 korun, pro držitele slevy Rail plus 100 korun.
V ostatních vlacích stojí
tato rezervace 70 korun, pro
držitele slevy Rail plus pak  
35 korun.
(PeŠŤ)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 20.–26. 3.

■ 17 % pozitivní
■ 3 % negativní
■ 80 % neutrální

N

a tomto místě vám budeme pravidelně přinášet rozbor, jak média
informovala o Českých drahách v uplynulém týdnu.  
Jak vyplývá z grafu, minulý týden bylo kladných
reakcí více než těch negativních. Potěšitelné pro
České dráhy je určitě vyjádření obyvatel z Podbořanska, kteří se jednoznačně
stavějí proti rozhodnutí kraje nahradit některé lokální
spoje autobusy. Do téže skupiny patří rovněž pochvala postupující rekonstrukce
Wilsonova nádraží v Praze. Média kladně hodnotila
nástup ostrahy na nádraží
v Havlíčkově Brodě, kde se
jí prakticky podařilo vytěsnit bezdomovce z nádražních prostor. Stále velký
ohlas mají slevy pro školní
výlety. Důležitou informací, která tento týden nechyběla ve většině médií všech
úrovní, bylo upozornění na přechod na letní čas,
která se ani letos neobešla
bez zpoždění necelé dvacítky vlaků. Ani tato skutečnost však nebyla vnímána
záporně.

13/2010

Preventivní vlak 2010

týmu. Robert Drozda, inspektor ČD Cargo, který v Preventivním vlaku přednáší od počátku
projektu, ho doplnil: „Pokud se
povede varovat mladé lidi před
zbytečným hazardem, a zachránit tak třeba jen jeden jediný lidský život, má tato akce smysl.“
Během prezentace se samozřejmě mluvilo také o bezpečnosti na železničních přejezdech.
„Řidiči se dosud nepoučili a stále vjíždějí na železniční přejezdy, aniž by se přesvědčili, zda se
k nim neblíží vlak. Chceme proto mladým lidem vysvětlit, jak
se mají po zbytek života, kdy budou řídit automobil, na přejezdech chovat,“ uvedl Jan Kučera
z Drážní inspekce ČR. Zuzana
Ambrožová z organizace BESIP
k tématu poznamenala: „Dodržování pravidel na silnici i na železnici má smysl. Proto je třeba
neustále připomínat nebezpečí,
která při porušování těchto pravidel hrozí. Jde při tom o hodně –
o život nebo trvalou invaliditu!“

Od pondělí
22. do pátku
26. března mohli
především mladí lidé
navštívit Preventivní
vlak Českých drah
ve vybraných městech
Jihomoravského
a Zlínského kraje
a na Vysočině.

N

ehody na přejezdech, smrt
na střeše vagonu po zásahu proudem z troleje
s 25 tisíci volty či vlakem sražený člověk, který přebíhal koleje.
Při těchto neštěstích stále umírají zbytečně lidé a statistiky hovoří jednoznačně: nejrizikovější
skupinou jsou mladí lidé ve věku
od 13 do 19 let. Studenti navštívili
promítání krátkých filmů s ukázkami reálných neštěstí na železnici. Současně mladí lidé prošli
praktickým nácvikem první pomoci se záchranáři a diskutovali
s drážními vyšetřovateli, policisty, hasiči a odborníky z organizace BESIP.

Ruku v ruce
s krajskou samosprávou

Z Jihlavy do Zlína

Svou cestu začal Preventivní
vlak na nádraží v Jihlavě v pondělí 22. března. Ve stejném týdnu navštívil postupně po dnech
tyto stanice: Znojmo, Břeclav,
Uherské Hradiště a Zlín střed.
Ve vlaku postupně všichni účastníci na vlastní oči uviděli, jak dopadne člověk, který si krátí cestu
přes koleje a srazí ho vlak, srovnání brzdné dráhy vlaku a auta či
co dovede způsobit vysoké napětí.
Preventivní vlak ČD jezdil
po českých a moravských kolejích již pošesté. Tvoří ho vlaková
souprava skládající se z Kinematovlaku (promítací vůz), diskuzního vozu a v neposlední řadě
vagonu pro nácvik první pomoci. V Kinematovlaku byly zájemcům promítány krátké filmy
od partnerů projektu se záběry
z reálných nehod na přejezdech
a dalších neštěstí na železnici. Ve vedlejším voze probíhala
diskuze s drážními vyšetřovateli, policisty a odborníky BESIPu, kteří sami často zasahují
na místě. Největší dopad na psychiku mladých lidí měl bezesporu vagon pro nácvik první
pomoci pod vedením zkušených
záchranářů.

PRVNÍ POMOC. Záchranář ukazuje studentům, jak se zachovat
v případě, že se vyskytnou u nehody.

Foto martin harák (3x)

PARTNEŘI akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČD Cargo
Drážní inspekce ČR
BESIP
Policie ČR
Zdravotnická záchranná
služba kraje Vysočina
Vodní záchranná služba
Českého červeného kříže
Hasičský záchranný sbor ČR
Střední zdravotnická a Vyšší
odborná škola zdravotnická
Zlín
Charita ČR
Psychosociální intervenční
tým
České sdružení obětí
dopravních nehod
kraje Jihomoravský, Zlínský
a Vysočina

pokud se povede
zachránit aspoň
jeden lidský život,
měla akce smysl.

Zbytečné oběti
dopravních nehod

„Neštěstím v životě se není možné vyhnout, ale je možné se na ně
připravit. Je na každém z nás,
jak se v takové situaci zachováme a jestli třeba zachráníme lidský život. V záchranářském voze
chceme všechny povzbudit, aby
se nebáli pro druhé něco udělat.
Kromě záchrany životů chceme
ukázat, že lze zachovat v krizových situacích i lidskou důstojnost,“ řekl Jiří Weinfurter z
Psychosociálního intervenčního

Projekt Českých drah podpořili i zástupci samosprávy. „Ukázat nezkušeným mladým lidem
skutečné následky rizikového
chování jejich vrstevníků, doložené konkrétními příběhy, je
jeden z nejlepších příkladů prevence. Jen tak dospívající mládež
nejlépe pochopí, že jejich představy zářné a skvělé budoucnosti
může během vteřiny pokazit lehkomyslný hazard. Je dobré je upozornit, že některé věci a činnosti
jsou v životě cennější než chví-

OSVĚTA. Robert Drozda (uprostřed) připravuje prezentaci zalo

le vzrušení nebo nepozornosti,“
sdělil v úvodní den turné Preventivního vlaku náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl.
Obdobně vnímá význam Preventivní vlaku ČD hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák:
„Jakákoliv aktivita napomáhající prevenci nebezpečných situací
na silnicích a přejezdech je velmi
užitečná a s přihlédnutím ke statistikám nehod na přejezdech má
své opodstatnění. Věřím, že tímto projektem se podaří uchránit
nejeden lidský život.“
Program pro každou skupinu mladých lidí trval v Preventivním vlaku přibližně hodinu
a půl. Každý den od tři čtvrtě
na osm do čtvrté odpolední mohli
Preventivní vlak navštívit nejen
studenti, ale pochopitelně i široká veřejnost. Vstup byl zdarma,
neboť veškeré náklady na tuto
preventivní akci nesli organizátoři projektu. Podle odhadu navštívilo letošní Preventivní vlak
ČD přes 1 500 lidí.
Ondřej Kubala,
Martin Harák

ženou na mnohaletých zkušenostech drážního inspektora.

pro vás
Očkování proti
chřipce zdarma
Do konce letošního
května se zaměstnanci
Českých drah mohou
nechat zdarma očkovat
proti chřipce A (H1N1).

V

souladu s usnesením vlády č. 164 ze dne
22. února 2010 a na základě rozšířené vakcinační strategie mohou být
vakcínou Pandemrix očkováni všichni obyvatelé České republiky, pokud
jsou plátci veřejného zdravotního pojištění. To se

Ladislav
Mikeš
Ředitel Odboru
krizového řízení
a bezpečnosti
týká i zaměstnanců důležité infrastruktury,
tedy i Českých drah. V návaznosti na Opatření GŘ
ČD k zajištění vakcinační strategie pro očkování
proti chřipce A (H1N1) v Českých drahách, a.s. (č. j.
59 416/2009-O30) upřesňuji další postup při vakcinaci zaměstnanců Českých
drah. Na základě výše uvedeného usnesení vlády
nebude dále očkování zaměstnanců Českých drah
centrálně organizováno.
Všichni zaměstnanci Českých drah, kteří mají zájem o očkování, budou
očkováni ve zřízených vakcinačních centrech, a to
do 31. května letošního
roku. Přehled příslušných
vakcinačních center byl rozesílán formou oběžníku
a je k dispozici u vedoucích pracovníků, případně
na sekretariátech.
Vakcinace zaměstnanců
bude realizována v individuálně dohodnutém termínu. Zaměstnanci Českých
drah nehradí žádné náklady na vakcínu Pandemrix
ani neplatí žádné regulační poplatky (vakcína je
hrazena zdravotní pojišťovnou). Ve vakcinačním
středisku bude každý očkovaný dotázán na aktuální zdravotní stav, přičemž
žádné odborné vyšetření se nebude provádět. Při
aplikaci vakcíny očkovaný
svým podpisem stvrdí skutečnost, že byl očkován,
případně podepíše „informovaný souhlas“, že byl
srozuměn s kontraindikacemi a vedlejšími účinky
vakcíny. Vlastní očkování jedné osoby trvá přibližně 10 až 15 minut, přičemž
po očkování je nezbytné vyčkat v ordinaci 30 minut
pro případ vzniku komplikací a alergických reakcí.

Železniční muzea před začátkem sezony
V Hradci Králové
proběhlo setkání
zástupců muzeí
a muzejních sbírek
s drážní tematikou
Železniční muzea 2010.

V

prostředí společnosti
Signal Mont se v sobotu
20. března uskutečnilo neformální setkání zástupců všech
subjektů, které mají co do činění se záchranou a provozováním
železničních historických exponátů. Firma Signal Mont dnes
podle slov jejího ředitele Jaromíra Hádka vyrábí zejména kolejové
propojky a nábytek pro dopravní
kanceláře.
Na akci se podílely i následující
firmy: První SaZ Plzeň, AŽD Praha, Starmon Choceň. Na přípravě setkání měli svůj podíl mimo
jiné Rudolf Půlpán ze Správy železniční dopravní cesty a Karel
Beneš z Českých drah, který také
diskuzi moderoval. Na úvod se-

tkání přednesl svůj pozdrav předseda muzejní rady a předseda
představenstva a generální ředitel VUZ Jaroslav Grim a vedoucí oddělení kultury a památkové
péče z královéhradeckého krajského úřadu Pavel Mertlík.

PRO ZÁJEMCE
O NÁVŠTĚVU

E

xpozici v Hradci Králové můžete navštívit od května
do září denně kromě pondělí a úterý od 9 do 17 h. Mimo
uvedenou dobu si lze prohlídku dohodnout telefonicky.
Za vstupné zaplatíte 40 korun,
děti 10 korun. Studentům a důchodcům je počítáno 25 korun.
Muzeum sídlí na adrese Kydlinovská 1300 v areálu firmy Signal Mont. Telefonické spojení je
972 341 035 nebo 724 775 818.
Pokud chcete muzeum kontaktovat e-mailem, pište na adresu muzeum@tucd.cz.

Jak to chodí na Slovensku
a co nového v Lužné

Mezinárodní punc jednání podpořilo vystoupení ředitele Muzejního a dokumentačního centra
(MDC) Bratislava Jiřího Kubáčka, který spolu s kolegou Michalem Tunegou přiblížil domácím
účastníkům, s jakými odlišnostmi a těžkostmi se potýká
drážní muzejnictví na Slovensku. U našich východních sousedů tyto spolky působí právě „pod
ochrannými křídly“ MDC, které
je jednou ze složek správce infrastruktury ŽSR.
Za Depo historických vozidel
a jeho muzeum v Lužné promluvil František Kaplan. Ten uvedl,
že ještě letos čeká zahájení obnovy svršku z výzisku v obvodu depa

Všetaty a také jednání vedoucí
k získání dalších prostor v jiném
depu. Historické ohlédnutí, ale
i představení čtyř historicko-dokumentačních aktivit organizace FISAIC přinesl Ivo Laníček.
Vladimír Ujec prezentoval dosavadní činnost i plány Společnos-

ti železniční, výtopny Jaroměř.

Nostalgický vůz a nové
muzeum v Kraslicích

Pod pokličku svého know-how
a ekonomiky nechal nahlédnout
i šéf holdingově uspořádané společnosti KŽC Bohumil Augus-

ta. Ten také přítomným nabídl
nedělní svezení nostalgickým
motorovým vozem 830.056, vracejícího se z garanční opravy
v Pars nova Šumperk, směr Lysá
nad Labem. Bohatou fotodokumentací o činnosti Klubu historie
kolejové dopravy Praha doprovodil své povídání její jednatel Jaroslav Křenek. O Pardubickém
spolku historie železniční dopravy hovořili Tomáš Hodr a Oldřich
Čížek. Výtopnu Zdice za spolek Saxi představil Radim Říha
a zbrusu nové Muzeum Kraslické dráhy, chystající otevřít v květnu expozici v bývalé „nádražce“
v Kraslicích, Robert Koutný.
Mezitím jeden z kustodů hradeckého muzea Ctibor Pokorný pozval všechny „fajnšmekry“
k podrobné a názorné prohlídce
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, která se nacházela přímo v místě setkání.
Bylo řečeno, že se jedná asi o jedinou expozici, kde je na většinu
předmětů nejen dovoleno, ale i žádoucí sahat.  Martin Navrátil
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Za krizi mohou hlavně média
Cestovní kancelář ČD travel si za pět let své
existence získala důležité místo v povědomí
zájemců o dovolenou nebo cestování, a to
nejen z řad zaměstnanců Českých drah.

Č

D travel prodává jízdenky
nejen po celé Evropě, ale
třeba i na Dálný Východ.
Náročný provoz přitom zajišťuje
pouze 15 zaměstnanců. Nahlédnout pod pokličku této kanceláře
nás nechala její ředitelka Blanka Jíšová.

V čem je ČD travel jiná než
ostatní cestovní kanceláře?
Hodně se liší vysokou kvalitou.
A pak samozřejmě tím, že máme
specifickou skupinu klientů,
hlavně drážních zaměstnanců
a rodinných příslušníků, kterou
posíláme po světě. Nabízíme nadstandardní služby, protože železničáři nás už zkrátka vycvičili;
staráme se o ně, dbáme například o špičkové delegátské služby a osobní přístup. Máme také
snahu nabízet vždy něco nového.
Kolik klientů s vámi v minulé
sezoně jelo a kolik z nich tvořili zaměstnanci ČD?
Loni to bylo přes 20 tisíc klientů, z toho 12 tisíc zaměstnanců
ČD a jejich rodinných příslušníků, kteří čerpali příspěvek od za-

Typ vozu
Bmz

městnavatele. To znamená, že 40
procent zákazníků bylo takzvaně cizích, což nás také velice těší.
O kvalitě našich služeb svědčí
hlavně klienti, kteří s námi jezdí opakovaně.
Kam směřuje největší zájem?
Nejsilnější zahraniční destinace
jsou Řecko, kam zamířily téměř
3 tisíce lidí, Bulharsko, Turecko
a Chorvatsko, kam nabídku poslední tři roky rozšiřujeme. Tam
jezdí asi po 1 200 zákaznících.
Žádané je i Španělsko letecky
s all-inclusive, i když je dražší. Významné je Slovensko s asi 6 tisíci
klienty. Do tuzemska včetně lázní
s námi cestovalo přes 7 tisíc osob.
A jak se tyto počty promítly
do hospodářského výsledku?
Po celou dobu naší existence
máme kladný hospodářský výsledek, na což jsme patřičně pyšní.
Náš obor není totiž příliš stabilní
a na hospodaření působí spousta
faktorů. V roce 2008 to například
byla vysoká cena ropy, a tím i neúměrně zvýšené náklady na palivové příplatky. Díky rezervám

Číselná
hodnota

Počet vozů

73 21-91

26+15

Blanka Jíšová
Ředitelka cestovní
kanceláře ČD travel

V

ystudovala Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy (se zaměřením na jazyky). V letech 1990 až 2005
sbírala zkušenosti u firem
Polaroid, Agfa, Konica, zabývajících se zejména fotografickými materiály, zpočátku
coby obchodní zástupce pro
ČR, u firmy Konica jako prokuristka a později jednatelka firmy.
Od roku 2005, tedy od založení firmy ČD travel jako
dceřiné společnosti Českých drah, až do současnosti působí ve funkci ředitelky
této cestovní kanceláře. Kromě povinného cestování se
zajímá také o četbu nebo
genealogii.

v kalkulaci kurzu jsme však byli
schopni tuto situaci vyřešit bez
zatěžování našich klientů dodatečnými platbami. V loňském
roce jsme zase snižovali nasmlouvané kapacity o 10 procent, protože nebylo jasné, zda se nám
podaří spolupracovat se SŽDC.
Zaměstnanci SŽDC s námi nakonec jezdí, ale snížení se nám vyplatilo – přišla totiž neočekávaně
ekonomická krize, která postihla
ostatní cestovní kanceláře právě
propadem klientů ve výši 10 procent. Kolegové z branže se nás
ptali, jak jsme dokázali krizi tak
geniálně odhadnout dopředu.

Je ekonomická krize v oblasti
cestovního ruchu tak výrazná?
Cestovní kanceláře i hotely ji samozřejmě cítí. Zákazníci se posouvají k levnějším destinacím,
klesl počet klientů, ale vždy tu
bude významná skupina lidí,
která si dovolenou dopřeje. Pokud bych měla čekat nějaké výraznější dopady, tak až letos.
Proto jsme i na tuto sezonu objednávali kapacity s rozvahou. Snažíme se vybírat takové partnery,
u nichž máme možnost kapacity
navyšovat podle požadavků klientů, než takové, kde musíme fixně nakoupit bez možnosti změny.
U leteckých společností tedy preferujeme Smart Wings, které létají pravidelné linky, a není tudíž

problém pracovat s počty letenek.
Na krizi obecně máme v branži
všichni podobný názor: Mohou
za ni hodně média, která říkají lidem: bojte se, šetřete, nikam
nejezděte, což ve všech vyvolává
strach. Kdyby nám média neříkala o krizi, nebyla by tak hluboká.

loni s námi jelo
20 tisíc lidí,
z toho 12 tisíc
železničářů.
Vyhlášené jsou vaše poznávací
zájezdy. Který byste vyzdvihla?
Pokud odhlédnu od ziskovosti,
pak Vladivostok. To je ohromný poznávací zájezd vlakem pro
nadšence až dobrodruhy. Jeden
běh je asi pro 20 až 30 lidí, loni
se jelo dvakrát. Realizace zájezdu je ale závislá na jednání s Ruskými železnicemi. Domluva
s nimi, aby nám dopředu zablokovaly jízdenky, je někdy těžká.
Ale díky kolegovi, který má ruštinu jako druhý jazyk, je dohoda
snazší. Máme štěstí i na výborného průvodce, jezdí pan Vopalecký z O 12 ČD. Chová se dobře
nejenom ke klientům, ale dokáže řešit i dopravní problémy, kterých může vzniknout celá řada.

Martin Navrátil

Max. dovolená rychlost

(I.+II. série)

200 km/h

Výroba

Výrobce

1999–2000 (I. série)
2006 (II. série)

SGP Vídeň
Siemens Transportations Systems

odpovídá
Nový produkt
In-gold Business
Plánují České dráhy
zavedení přenosné
In-karty, kterou by
mohli využívat také
zaměstnanci firem?

Č

eské dráhy se dlouhodobě snaží oslovit nové
zákazníky, v tomto případě svou pozornost zaměřily na firmy a instituce.
Nově jim od 1. dubna 2010
nabízejí přenosnou In-kartu s aplikací In-gold Business. Firma za ni zaplatí
44 tisíc korun a celý rok ji
může používat k cestování vlakem kdokoliv z jejích
zaměstnanců. Přenosná
In-karta je jednou z mož-

Andrea
Hofmanová
Oddělení produktů
a produktové
strategie
ností, jak přesvědčit firmy,
že se dá s námi hodně ušetřit na služebních cestách.
Platí v 1. i 2. třídě všech našich vlaků, jen v Pendolinech je třeba přikoupit
povinnou rezervaci. Základní výhodou In-karty s aplikací In-gold Business je její
neomezená přenosnost. Je
to vůbec poprvé, co není
In-karta vedena na konkrétního člověka, a může
ji využívat víc lidí. Karta je
v zásadě stejná jako běžné
In-karty ostatních cestujících, jen místo fotografie je
na ní logo konkrétní firmy.
Zájemci z řad korporátní
klientely mohou přenosnou
In-kartu koupit prostřednictvím obchodního oddělení
Českých drah, které lze kontaktovat nejlépe na e-mailové adrese obchod@gr.cd.cz,
kde získají i veškeré potřebné informace.

doprava
Miliardy z EU
pro 4. koridor

Oddílů

11

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

66

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

49,5/55 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 825 mm

Evropská komise
schválila příspěvek
ve výši 1,9 miliardy
korun na železniční
koridor u Tábora.

P

Cyklovlak opět vyjíždí směr Slaný
V sobotu 27. března
2010 vyjel opět
na svou trasu
Praha Masarykovo
nádraží – Hostivice
– Podlešín – Slaný
tradiční cyklovlak.

V

lak Českých drah s obchodním názvem Cykloturistika se skládá z motorového
a přívěsného vozu. Je v provozu vždy o víkendech a svátcích
do 31. října 2010 v rozsahu dvou
párů spojů. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven
speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen
počet míst k sezení.

Minimální změny
oproti loňsku

V jízdním řádu cyklovlaku došlo oproti loňskému roku k minimálním změnám, odjezdy
jsou stanoveny na 9.10 a 13.41 h
z Masarykova nádraží ve směru

do Slaného a na 11.31 a 17.30 h ze
Slaného ve směru do Prahy Masarykova nádraží.
„V cyklovlaku platí nejen tarif
ČD, ale také Pražské integrované dopravy. Je tak možné kombinovat jízdné Českých drah
například s pražskou tramvajenkou, a tím využít výhody integrovaného tarifu,“ vysvětluje
Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID. Jednotlivé jízdenky PID však lze použít
jen pro cesty z Prahy Masarykova
nádraží do Hostivice, dále platí
pouze jízdné ČD nebo předplatní
jízdenky PID (do železniční stanice Podlešín). Cena přepravy jízdního kola jako spoluzavazadla
je 25 Kč za každý vlak nebo 50 Kč
na celý den.

Za tři roky více
než dva tisíce kol

„V loňském roce využilo cyklovlak na Okoř a do Slaného celkem
5 700 cestujících, kteří přepravili téměř 700 kol. Od roku 2007,
kdy vlak poprvé vyjel po nově
opravené trati z Jenče do Středokluk, přepravil už více než se-

lanského potoka. Pro Pražany je
to jedinečný tip na výlet po okolí hlavního města,“ zdůrazňuje smysl speciálního spoje radní
hlavního města Prahy pro životní prostředí Vladislav Mareček.
Cyklovlak navíc pomáhá cyklistům překonat značný výškový rozdíl a také bariéru v podobě
pokračující výstavby tunelového
komplexu Blanka v Praze 6.

Blanka ovlivní trasu

SPOLEČNĚ. Upravené přívěsné vozy umožňují přepravu většího
počtu jízdních kol, navíc pod dohledem cestujícího. FOTO ARCHIV čd
dmnáct tisíc cestujících a více
než dva tisíce jízdních kol. Tradičně nejvyužívanější je ranní
spoj vyrážející z Prahy Masarykova nádraží po deváté hodině.
Ten loni přepravil 40 procent cestujících, kteří využili cyklovlaky
k cestě do oblasti Okoře,“ hodnotí
dosavadní tři roky provozu cyklo-

vlaku Alois Kašpar, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD
pro Prahu a Středočeský kraj.
„Cílem cyklovlaku je přiblížit
pěším a cykloturistům atraktivní cíle, jako jsou zřícenina
hradu Okoř, rotunda sv. Petra
a Pavla v Budči, rodiště Oty Pavla v Buštěhradu nebo údolí Záko-

Zmíněné stavba také letos v létě
ovlivní cestování cyklovlakem.
Předpokládá se, že se v tomto období uskuteční nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicí
Praha Masarykovo nádraží a zastávkou Praha-Gymnasijní. Z tohoto důvodu pojede ranní spoj
z Prahy hlavního nádraží, další
spoje začnou, resp. skončí ve stanici Praha-Zličín. Podvečerní spoj
pojede opět na hlavní nádraží.
Konkrétní informace o termínu
výluky a s ní souvisejících opatřeních budou včas zveřejněny
na webových stránkách ROPID
a Českých drah.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

odle mluvčího Správy železniční dopravní cesty je to třetí velká dopravní
stavba, jejíž financování
EU České republice odsouhlasila. Dvanáctikilometrový úsek mezi Táborem
a Doubím u Tábora dokončila SŽDC loni v létě, Evropská
unie jí nyní část nákladů
proplatí v rámci Operačního
programu Doprava. Celkové náklady byly 3,6 miliardy
korun, schválený příspěvek od EU ve výši 1,9 miliardy tedy představuje asi
53 procent nákladů. Nejvýznamnější je proměna zmíněné trati z jednokolejné
na dvoukolejnou a zvýšení
maximální rychlosti vlaků
na 160 km/h. Rekonstrukce se dočkaly stanice Tábor
a Planá nad Lužnicí a zastávka Sezimovo Ústí.
Operační program Doprava je největším českým
operačním programem,
v jeho rámci může Česká
republika čerpat z evropských fondů v letech 2007 až
2013 zhruba 150 miliard korun. Zatímco menší žádosti schvaluje Ministerstvo
dopravy, velké projekty, jejichž hodnota přesáhne
50 milionů eur, musí projít schvalovacím procesem
v Bruselu. První dva velké
projekty z oblasti dopravy
schválila Evropská komise
v prosinci. Celkem šlo o čtyři miliardy korun na modernizaci tratí Benešov
– Strančice a Letohrad – Lichkov.
(red)
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partneři
Konference
o intermodalitě
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Přejezdy stále aktuální

I

nstitut Jana Pernera, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
a Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů Žilinské univerzity pořádají
13. konferenci s mezinárodní účastí CZ INTERMODAL
2010 s podtitulem Trendy intermodality v Evropě. Akce,
nad níž převzali záštitu náměstek ministra dopravy Jaroslav Král a předseda Svazu
spedice a logistiky ČR Martin Drábek, se koná 27. dubna 2010 v Harmony Clubu
Hotelu Pardubice.
Cílem konference je výměna odborných názorů
a zkušeností. Hlavními tématy budou nové technologie, terminály, legislativa
ve vztahu k intermodální
přepravě, logistické systémy a interoperabilita v intermodální přepravě, úzká
místa a rezervy v intermodální přepravě či intermodální přeprava a životní
prostředí. Bližší informace
získáte na tel. č.: 466 036 121
nebo na e-mailu: CZ_INTERMODAL@upce.cz.

Vzdělávání
v ČD Cargo

R

ealizaci vzdělávacích
aktivit pro téměř 300
svých zaměstnanců zahájila od letošního února společnost ČD Cargo. Projekt
nazvaný Zvyšování kvalifikace strojvedoucích a svářečů ČD Cargo nabídne
během sedmi měsíců odborné a jazykové kurzy pro
strojvedoucí nebo odborné
zkoušky pro svářeče.

Projekt je realizován
s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR. Celková částka dosahuje téměř 15 milionů korun, z toho dotace pokryjí
60 procent. Projekt byl podán v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí
s názvem Školení je šance.
Ministerstvo ji připravilo
na podporu snížení dopadů
hospodářské krize.
Podrobnější informace
o projektu najdete na adrese
www.cdcargo.cz/projekty.

Speciální automobil
u hasičů v Olomouci

N

a konci roku 2009 byl
předán výrobcem THT
Polička nový požární automobil jednotce HZS SŽDC
v Olomouci. Jedná se o speciální vozidlo KHA 30 (kombinovaný hasicí automobil)
na třínápravovém podvozku TATRA 815 Terrno 6x6,

Samechov
22. března

N

ad ránem mezi žst. Samechov a Sázava-Černé
Budy, mezi zastávkami Stříbrná Skalice a Plužiny, najel
osobní vlak 9231 do spadlých
stromů. Nikdo nebyl zraněn. V čele osobního vlaku
byl motorový vůz 810.007-5,
který byl poškozen, stejně
jako motorový vůz 810.027-3
a dva přívěsné vozy řady
Btax. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 50 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Mníšek pod Brdy
24. března

V

NEJEN KŘÍŽE. Frekventované přejezdy na Karlovarsku se postupně vybavují světelnou a zvukovou signalizací.

Karlovarská Správa
dopravní cesty je
charakteristická
řadou regionálních
tratí, na kterých
se nachází velké
množství přejezdů.

P

roblematiku přejezdů
v Karlovarském kraji má
na starosti Petr Polák, který
říká: „Přejezdy se nachází zejména na polních a lesních cestách,
které jsou chráněny výstražnými kříži. Pochopitelně každý
z nich je zdrojem nebezpečí jak
pro železniční dopravu, tak i pro
účastníky provozu na pozemní
komunikaci. Současně i zvyšuje náklady na údržbu železniční
infrastruktury. Stává se často, že
po scelení pozemkových parcel
v posledních desetiletích se třeba jen pár stovek metrů od sebe
vyskytují přejezdy, které spojují
stejné pozemky,“ doplňuje.

Vytipované přejezdy
se ruší

Podle Petra Poláka se při pravidelných kontrolách posuzuje,
zda jsou nadále některé přejezdy,
zvláště ty polní a lesní, potřebné,
a zda se lze k pozemkům v sousedství dráhy dostat jiným způsobem. Ovšem tak, aby nebyla
poškozena práva jejich majitelů.
„Vytipované přejezdy pak navr-

ÚDRŽBA. Péče o přejezdy si každý rok vyžádá nemalé finanční
prostředky. Proto je snaha ty nejméně potřebné zrušit.
hujeme na zrušení. Spolupracujeme přitom s obcemi, majiteli
pozemků a v konečné fázi také
se stavební sekcí Drážního úřa-

kARLOVARSKÁ sdc
ZRUŠILA V LOŇSKÉM
ROCE CELKEM
10 PŘEJEZDŮ.
du, který musí odstranění přejezdu svým rozhodnutím schválit.“
Podle statistiky bylo v roce
2009 na síti státní organizace
Správa železniční dopravní cesty
zrušeno celkem 64 přejezdů, přičemž na obvod SDC Karlovy Vary
jich připadlo deset. Dalším problémem jsou rozhledové poměry na přejezdech. „Vzdálenost,
na kterou řidič nebo cyklista uvi-

dí blížící se vlak, určuje přísná
norma. Někdy se stane, že kvůli konfiguraci terénu, trasování
dráhy či stavby u přejezdu uvidí
účastník silničního provozu vlak
na kratší vzdálenost, než je touto
normou stanoveno.“

Pomůže i vykácení
porostu

Řešení se pak nabízí několik.
V první řadě je třeba posoudit,
zda situaci nezlepší vyřezání zeleně v okolí přejezdu nebo terénní
úpravy. „Takové přejezdy vyžadují trvalou pozornost, je třeba dbát
na to, aby vegetace nedosáhla takové výšky a rozsahu, které by
mohly rozhledové poměry opět
zhoršit. To je povinností především obchůzkářů, kteří v pravidelných intervalech procházejí
jednotlivé tratě a zjišťují, zda nedošlo k závadám či stavu, jenž

FOTO autor (2x)

neodpovídá normám a drážním
předpisům.“
Pokud nejsou rozhledové poměry po těchto zásazích v pořádku, je
podle Poláka nutné snížit rychlost
vlaků. „V úvahu přichází i zabezpečení přejezdu výstražnými světly nebo závorami či jeho zrušení.
Další možností je opatření přejezdu uzamykatelnou závorou, která se odemyká jen podle potřeby
za předem dohodnutých podmínek. V tomto případě jde zejména o přejezdy lesních cest, které
se využívají jen několikrát v roce.“

Frekventované přejezdy
se signalizací

Karlovarské SDC se daří postupně
všechny frekventované přejezdy
zabezpečovat světelnou a zvukovou signalizací. „Za posledních
pět let jich byla takto vybavena
více než desítka,“ pokračuje Petr
Polák, „není to však levná záležitost, kromě vlastních výstražníků obnáší každý zmodernizovaný
přejezd zřízení reléového domku
s technikou, elektrickou přípojku, počítače náprav a stovky metrů kabelů uložených v zemi.“
Na závěr Petr Polák apeluje:
„Ve sdělovacích prostředcích se
občas dozvídáme o tom, že na nějakém nechráněném přejezdu
došlo ke střetu vlaku s automobilem. Chci zdůraznit – nechráněné přejezdy neexistují! Všechny
jsou chráněné, i když v tom nejjednodušším případě jen výstražnými kříži.“
ROBERT KOUTNÝ

RSM: Železniční stanice Mimoň
Železniční stanice
Mimoň se nachází
v okrese Česká Lípa
v podhůří Lužických hor
v Ralské pahorkatině.

P

s krátkou kabinou pro osádku 1+1. Nádrž na vodu je
o objemu 10 000 litrů, 600
litrů pěnidla a 120 kg CO2
ve čtyřech tlakových lahvích s délkou hadice 50 m,
což umožňuje provedení zásahu i na elektrických hnacích vozidlech na železnici
a všude tam, kde je zařízení
pod proudem.
HZS SŽDC tak po dlouhé
době dostává nové vozidlo,
které svou moderní koncepcí ve spojení s technickými
prostředky požární ochrany
splňuje požadavky zásahového požárního automo
bilu.
(pt, cdc, szdc)

ibžd

rvní železniční spojení získalo město v roce 1883 vybudováním 18 km dlouhé
místní dráhy Česká Lípa – Mimoň. Následně bylo vybudováno
nedaleko původní stanice zcela
nové nádraží s názvem Mimoň
město (později pouze Mimoň).
Jeho výpravní budova byla dokončena v roce 1900.

DŘÍVE. Původní budovu hyzdily některé necitlivé přístavby. 

Návrat k původní podobě

Výpravní budova nepatří mezi
památkově chráněné objekty.
Členitost fasády, kombinace červeného cihelného neomítnutého zdiva s kamennými římsami
a ostěními oken a dveří činí objekt zajímavým. Jedním ze záměrů rekonstrukce bylo i navrácení
vzhledu do původní podoby.
Hlavní část budovy je třípodlažní. Na straně kolejí je umístěn
krytý přístřešek. Před rekonstrukcí byla součástí nádraží
i nevhodně začleněná přístav-

ba kulturní místnosti a WC pro
cestující. Oba objekty byly v havarijním stavu a při rekonstrukci zcela odstraněny. Bezbariérové
veřejné toalety byly zbudovány
přímo v objektu výpravní budovy.
Rekonstrukce stanice byla dokončena v září 2008. Během oprav
byla demontována původní střešní krytina a nahrazena novou.
Krov byl zčásti vyměněn a ošetřen proti dřevokazným houbám
a plísním. Přestavba zahrnovala
oživení barvy zdiva i opravu poničené cihelné a pískovcové fasády. Došlo k výměně oken a dveří.

Chystá se výstavba
přestupního terminálu

V interiéru byly provedeny úpravy zejména v prostorách pro
cestující, vestibul získal bezbariérový přístup. Staré zpevněné
plochy jsou nahrazeny zámkovou
dlažbou. Na místě odstraněných
veřejných toalet bylo vytvořeno
příjemné odpočinkové místo pro
hosty nádražní restaurace.
V současné době se připravuje
výstavba přestupního terminálu a úprava prostor přednádraží,
které jsou ve vlastnictví města.

NYNÍ. Během oprav došlo i k oživení barvy zdiva.

VÁCLAV FIKR

FOTO autor (2x)

Autor je ředitel RSM Hradec Králové.

ranních hodinách nedovoleně projel manipulační vlak 85551 žst. Mníšek
po Brdy a jel proti osobnímu
vlaku 19006, který již odjel z Dobříše. Oba vlaky byly
díky rychlé reakci výpravčích žst. Mníšek pod Brdy
a Dobříš a dispečera O11 zastaveny pomocí mobilních
telefonů asi 6,6 km od sebe,
manipulační vlak v km
9,395 a osobní vlak v km
2,781. V čele manipulačního vlaku byla lokomotiva
754.354-2 a osobním vlakem
byl motorový vůz 810.598-3
s přívěsným vozem řady
Btax. K hmotným škodám
ani zraněním nedošlo.Událost šetří RIBŽD Praha.

Troubelice – Libina
24. března

P

o poledni najel osobní
vlak 3639 do sesuté skály v km 26,420 mezi žst.
Troubelice a Libina. Osobním vlakem byl motorový
vůz 831.113-6. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena na 70 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.

Chodov
25. března

O

dpoledne v obvodu žst.
Chodov se střetl na železničním přejezdu P86,
v km 195,154, soupravový
vlak Sv 27142 s nákladním
automobilem Man, který
převážel železný šrot. Došlo
k lehkým zraněním strojvedoucího a strojvedoucího
v zácviku. Vlakem byl motorový vůz 810.201-4, který
po střetnutí vykolejil. Železniční přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím
zařízením bez závor. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 3 miliony Kč. Událost šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Praha-Radotín
26. března

D

opoledne mezi odbočkou Tunel a žst.
Praha-Radotín se střetl na železničním přejezdu
P261, v km 11,915, soupravový vlak Sv 29946 s bagrem,
který zasahoval do průjezdného průřezu traťové koleje. V bagru byli dva lidé
lehce zraněni. V čele vlaku
byla lokomotiva 163.069-8.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,4 milionu Kč.
Událost šetří RIBŽD Praha.
(MirKo)
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průmysl
ACRI vidí
možnosti růstu
Dne 19. března 2010 se
sešly v Praze na valné
hromadě firmy sdružené
v Asociaci českého
železničního průmyslu.

J

ak zaznělo během jednání, šance na růst domácího železničního průmyslu
se nabízí v zapojení našich
firem do obnovy kolejových
vozidel v ČR. Předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák řekl: „V konkrétních
číslech za rok 2009 je vidět,
že krize zasáhla i náš obor.
ACRI neumí krizi ovlivnit,
ale hledáme cesty, jak tlumit její dopady, podpořit

Irsko rozvíjí své železnice

Negativní
dopady krize

Po letech růstu zaznamenal
český železniční průmyslu první negativní dopady
krize. Obrat členských firem ACRI za rok 2009 klesl
na 62,2 mld. Kč, což je propad oproti roku 2008 o 17
procent. Snížila se i zaměstnanost ve firmách ACRI,
které měly k 31. prosinci
2009 celkem 20 770 zaměstnanců, což je o 4 procenta
méně. Tento počet odpovídá roku 2006. Při porovnání
ročního obratu firem ACRI
z let 2006 a 2009 je však zřejmé zvýšení produktivity
a efektivity v odvětví.

Miliardy do obnovy

Valnou hromadu pozdravil náměstek ministra dopravy Jaroslav Král, který
vyzdvihl důležitost dlouhodobých smluv uzavřených
mezi kraji a ČD na zajištění dopravní obslužnosti, jež
umožní stabilizaci prostředí a rozvoj železnice a národního dopravce.
Další z hostů, generální ředitel Českých drah Petr
Žaluda, připomněl informaci, že ČD letos vypíší tendry v hodnotě 16 mld. Kč
na dodávky vozidel v letech
2010–2014. Z této částky pů-

jde přibližně třetina na nákup zcela nových vozidel
a dvě třetiny na rekonstrukce a modernizace.

nelu pod centrem města umožní
průjezd vlaků mezi oběma nádražími. Díky tomu bude možné celý
systém příměstských vlaků přeorganizovat a vytvořit nové linky
procházející středem města.
Společně s vytvořením podzemní železnice bude součástí
plánovaných změn v dublinské
příměstské dopravě také znovuzprovoznění tratě začínají-

Irské železnice čekají
v blízké budoucnosti
poměrně zásadní
změny, jejichž cílem je
zlepšování dopravní
obslužnosti regionů
a zatraktivňování
tohoto druhu dopravy.

P

lánované změny jsou součástí rozsáhlého vládního
programu Transport 21,
který byl vyhlášen irskou vládou
v roce 2005 s cílem do deseti let
podstatným způsobem modernizovat dopravní infrastrukturu
v zemi. Na veškeré investice byla
vyčleněna částka 34 miliard eur,
z nichž 16 miliard připadá na rozvoj železniční a kolejové dopravy.

První změny

export našich firem a vůbec vše, co se týká železnice. Věříme, že podíl našich
společností na modernizaci železniční infrastruktury a obnově kolejových
vozidel pomůže tento vývoj
zastavit.“

Ačkoli časový horizont dokončení
programu Transport 21 je teprve
ve své polovině, zákazníci Irských
železnic se mohou setkat s jeho
dílčími výsledky již nyní. V roce
2007 byla totiž v irské metropoli
Dublinu otevřena nová železniční stanice Docklands, která leží
v rychle se rozvíjející technologické a komerční zóně v blízkosti
místního přístavu. Do této stanice jezdí vlaky zatím jen osmkrát
denně v pracovní dny, ale po rozsáhlé přestavbě dublinského železničního uzlu se Docklands
stane velmi frekventovaným dopravním terminálem.

PŘEDVOJ. Dosud nejnovější elektrické jednotky pro dublinskou
příměstskou dopravu pocházejí z roku 2004.

NA PŘEDMĚSTÍ. Moderní vlaky od španělské firmy CAF jezdí hlav
ně na neelektrizovaných tratích poblíž Dublinu.

BEZ TROLEJÍ. V příštích letech by vozový park v okolí irské metro

pole měly posílit motorové soupravy složené z celkem 150 vozů.

V rámci programu
transport 21
ožívají i dosud
opuštěné tratě.
Další dokončenou akcí popisovaného vládního programu
se v roce 2009 stala rekonstrukce třicet let nepoužívané tratě
Glounthaune – Midleton poblíž
druhého největšího irského města Cork. Smyslem obnovy této
10 km dlouhé tratě se stala potřeba zajištění dopravní obslužnosti
rychle se rozšiřujících satelitních
měst východně od Corku.

Západní koridor

Výraznou změnu přinesl program do oblasti západního pobřeží Irska. Koncem března zde byl
po více než 30 letech opět zprovozněn 58 km dlouhý úsek tzv.
Západního koridoru, který v mi-

V ULICÍCH. Do systému kolejové dopravy v hlavním městě Dubli
nu patří také moderní tramvaje. 

nulosti zajišťoval výhodné vlakové spojení mezi městy Limerick,
Galway a Sligo. Rekonstruovaný úsek umožnil návrat vlaků
v relaci z Limericku do Galway.
Do konce roku 2015 by mělo být
zprovozněno i zbývajících 126 km
koridoru, čímž se vlaky vrátí
i na úsek mezi Galway a Sligem.

Dublinské plány

Nejnáročnější část železničních
změn souvisí především s oblas-

Norfolk Southern
investuje do terminálů
N
ákladní dopravce Norfolk
Southern Corp. (NSC) a podnik silniční dopravy J. B. Hunt
posilují intermodální nabídku.
NSC investuje 2,5 miliardy dolarů
do tratí a terminálů vysokorychlostního koridoru mezi Mexickým zálivem a severovýchodem
USA.
NSC oznámila modernizaci
svého terminálu Philadelphia
Navy Terminal ve státě Pensylvánie za 11 milionů dolarů. V rámci
partnerství veřejného a soukromého kapitálu převezme tento
stát náklady ve výši 5 milionů

dolarů. Zcela nový terminál vyrůstá v tomto státě ve městě Greencastle, který bude zprovozněn
do dvou let. Přijde na 95 milionů
dolarů a bude ročně překládat
85 000 kontejnerů.
Tyto projekty jsou součástí intermodální trasy Crescent Corridor z New Orleansu na jihu přes
Memphis do New Yorku. Z ní by
mělo zmizet kolem jednoho milionu nákladních aut za rok.
Experti počítají, že s ohledem
na přísnější politiku ochrany
klimatu bude dráha dále získávat na významu.
(kla)

FOTO autor (4x)

tí hlavního města Dublinu. Zde je
v plánu propojení relativně nezávislých linek příměstské vlakové
dopravy začínajících na místních
nádražích Heuston a Connolly. Ta
jsou od sebe vzdálena asi 5 kilometrů, a i když je v současnosti spojuje linka rychlé tramvaje,
přestup mezi vlaky nelze považovat za pohodlný. Cílem projektu
Transport 21 je proto postavení
nové železnice, která prostřednictvím 7,5 kilometru dlouhého tu-

Část financí
směřuje rovněž
do modernizace
vozového parku.
cí ve stanici Clonsilla, která leží
na trati Dublin – Sligo, a vedoucí
z hlavního města dále severozápadním směrem do měst Dunboyne, Dunshaughlin a Navan.
Původní trať z Dublinu do Navanu
fungovala v letech 1862 až 1963.
Aby byl výčet všech dublinských plánů v oblasti kolejové
dopravy úplný, je nutno zmínit,
že program Transport 21 rovněž
počítá s dalším rozšiřováním
místního tramvajového systému a s výstavbou dvou linek metra. Tyto dopravní systémy budou
prostřednictvím přestupních terminálů napojeny na síť příměstské i dálkové železnice.

Nové vlaky

Ačkoli je Transport 21 zaměřen především na dopravní infrastrukturu, část jeho financí
směřuje také do modernizace
vozového parku Irských železnic.
Zahájena byla v roce 2006 nákupem 67 vozů pro vratné soupravy
IC vlaků jezdících mezi Dublinem a Corkem. O rok později začaly být do Irska dodávány také
tří a šestivozové motorové jednotky řady 22000 vyráběné v kooperaci jihokorejského a japonského
průmyslu. Dosud bylo vyrobeno
31 třívozových a 15 šestivozovýh
souprav ve variantách pro příměstské i dálkové vlaky. Dalších
17 třívozových jednotek by mělo
být předáno do konce roku 2011.
Významné změny čekají také
vozový park dublinské příměstské dopravy, který v průběhu několika příštích let posílí až 400
nových vozů. Z 250 budou vytvořeny elektrické jednotky pro eletrizované tratě v okolí Dublinu,
zbývajících 150 vozů rozšíří početní stav souprav obsluhujících neelektrifikované úseky sítě.
Luboš Peřina

V Rusku zkouší systém
pro změnu rozchodu
V
ýzkumné středisko Štěrbinka blízko Moskvy dokončí
do konce dubna letošního roku
testy, které se zaměřují na posouzení, zda by bylo možné použít
technologii Talgo s automaticky
měnitelným rozchodem v ruských podmínkách. Vozy dodané
španělskou firmou budou rovněž
podrobeny jízdním zkouškám
na trasách Moskva – Petrohrad
a Moskva – Brest.
RŽD se zajímají o využití vozového parku typu Talgo pro zrychlení osobní dopravy z Moskvy
do Varšavy, Berlína a Prahy bez

nutnosti zastávky a výměny
podvozků z rozchodu 1 520 mm
na standardní rozchod. Systémy Talgo s nastavitelným rozchodem se používají v současné
době ve Španělsku a umožňují vlakům změnu rozchodu během jízdy.
K projednání postupu tohoto projektu, který byl schválen
železnicemi RŽD a patentovým
úřadem Talgo v říjnu 2008, se
začátkem března sešli v Madridu
prezident RŽD Vladimir Jakunin
a ministr pro rozvoj Španělska
José Blanco.
(acri)

německo
Konkurence
u dispečerů DB AG

N

ěmecké dráhy DB AG
musí v budoucnosti
umožnit přístup konkurenci do svých ústředních dispečerských pracovišť. Tím
má být zabráněno snížení
konkurenceschopnosti, které bylo zjištěno Spolkovou
síťovou agenturou a Spolkovým drážním úřadem.
Oba úřady zavázaly na počátku března DB AG k tomu,
že přístup bude zabezpečen
nejpozději od 1. září 2010.
Tímto nařízením má být
dosaženo toho, aby dispečeři ostatních železničních
podniků byli stejně rychle a detailně informováni
o provozní situaci jako dispečeři DB AG.
Provozní situace na železniční síti (DB Netz AG)
je sledována a řízena z dispečerského pracoviště
ve Frankfurtu nad Mohanem a sedmi regionálních
dispečerských pracovišť.
Kvůli poruchám a mimořádnostem dochází denně k odchylkám od jízdního
řádu.

Arriva používá
patrové vozy

Ž

elezniční společnost
Arriva, která podniká v regionální dopravě
v Bavorsku, nově provozuje na svých vlakových spo-

jích patrové osobní vozy.
Vyrobila je vagonka Bombardier Transportation
ve východoněmeckém Zhořelci (Görlitz). Podobné vozy
provozuje i národní dopravce DB AG. Spoje společnosti Arriva zabezpečují provoz
s patrovými vozy na rameni Hof – Regensburg – Mnichov v systému push-pull,
kdy je na jedné straně lokomotiva a na opačné řídicí vůz.

Pomalý obrat
k lepšímu

S

polkový statistický úřad
počátkem března sdělil, že nákladní přeprava
na německé železnici poklesla loni tak, jako ještě
nikdy před tím. Na železniční síti bylo přepraveno 312,1 mil. tun, což bylo
o 15,9 procenta méně než
v roce 2008. Statistika
za loňský rok tak vykázala ještě nižší výsledek než
v roce 2005, kdy se přepravilo 317,3 mil. tun. V závěru
roku se však projevily první náznaky zlepšení, když
v listopadu činil pokles
jen 3,2 procenta a v prosinci byl dokonce zaznamenán nárůst o 3,2 procenta.
Největší ztrátu utrpěla mezinárodní nákladní pře
prava.
(mh, sh)

krátké zprávy ze světa

Noví členové ACRI

Valná hromada přijala
za nové členy ACRI společnosti AV ENGINEERING,
MSV Metal Studénka,
OLTIS Group a T.CZ.
Prestiž asociace u nás
i v zahraničí významně pozvedla skutečnost, že se výkonná ředitelka ACRI Marie
A. Vopálenská stala předsedkyní Komise národních
asociací UNIFE.
Valná hromada také vyhlásila 4. ročník Výročních
cen ACRI. Ocenění vítězům budou předána v rámci doprovodného programu
na společné expozici firem
ACRI a Ministerstva průmyslu a obchodu na veletrhu InnoTrans, který se
uskuteční 21.–24. září 2010
v Berlíně.
(acri)
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Premiérová dodávka
jednotek Flirt

Terminál u Paříže
napojen na Belgii

SNCF Fret ruší
každé páté místo

Itálie nechce přepravy Snižování jmění
nizozemských drah
nebezpečných věcí

Běloruské železnice
si pořizují nové vlaky od švýcarské firmy Stadler, která tak
poprvé vstupuje na trh
železničních vozidel v oblasti
zemí bývalého Sovětského svazu. Na základě kupní smlouvy z března letošního roku bude
do roku 2012 vyrobeno deset čtyřvozových elektrických jednotek
typové řady Flirt v celkové hodnotě 60 milionů eur. Šest nových
jednotek posílí příměstskou dopravu v okolí hlavního města
Minsku, zbývající čtyři budou
cestující potkávat na dálkových
vlacích.

Belgická společnost
Inter Ferry Boats (IFB)
napojila od 1. února
prostor Paříže těsněji na Belgii. Od tohoto
data zavedla intermodální dcera
belgického nákladního dopravce SNCB Logistics pro své kombi
vlaky v dopravě se Španělskem
zastávku v terminálu Bonneuilsur-Marne na jih od Paříže. Zde
o vlaky pečuje tým nově ustavené dcery IFB France. Terminál
má k dispozici dvě koleje o délce nákladních vlaků. Překládka
zásilek se zajišťuje mobilní technikou, takto je možno za rok přeložit až 36 000 jednotek.

Francouzský podnik
nákladní železniční dopravy SNCF Fret
zruší 18,6 procenta
pracovních míst. Vychází to z návrhu rozpočtu pro letošní rok. Mělo by se zrušit kolem
2 600 pracovních míst – v roce
2009 jich bylo přesně 1 800. Snižování počtu pracovníků je především důsledkem výrazného
poklesu dopravy zboží, která se
loni snížila o čtvrtinu, dále je
součástí restrukturalizace úseku nákladní dopravy na státních
drahách. Má se omezit doprava
jednotlivými vozy a na hlavních
tazích i ucelenými vlaky.

Při přepravách nebezpečných věcí po železnici do Itálie je
třeba nadále počítat
se silnými omezeními u přeprav jednotlivých vozových zásilek. Pokus přesvědčit
italský orgán pro bezpečnost
železniční dopravy (ANSF), aby
od 1. dubnu 2010 zmírnil plány
omezení těchto přeprav, se nezdařil. ANSF je připravena svá
národní omezení změnit pouze tehdy, pokud bude nalezeno
a předloženo celoevropské řešení, které umožní zvýšit bezpečnost přeprav nebezpečných věcí
po železnici.

Nizozemské železnice (NS) musí snížit ve prospěch státu
hodnotu svého jmění
o 1,4 miliardy eur. Prověrka finanční situace NS ukázala, že firma má velké finanční
rezervy. Cílem je, aby podniky,
které vlastní stát nebo v nich má
většinový podíl, měly jednotné
podmínky. NS musí poprvé v historii zaplatit koncesionářský poplatek za exkluzivitu provozovat
na základní železniční síti osobní dopravu. Ta je natolik vytížená, že na ní nemohou operovat
žádní další dopravci.
(peř, kla, sh)
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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

PŘIJMEME

CALABRIA, ITáLIe

SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, přijme do pracovního
poměru 1 zaměstnance do funkce „Inženýr železniční dopravy“
se zaměřením koordinátora výlukové činnosti pro externí dodavatele
a vlastní činnosti SDC. Požadované ÚSO nebo VŠ vzdělání.
Znalost s PC, WORD, EXCEL a zkušenost s vedením malého kolektivu.
Nástup možný ihned, pokud bude splněna zdravotní způsobilost.
Další podrobnosti na tel. č.: 972 224 810 nebo 724 262 690.

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

UBYTOVÁNÍ V ČERNÉ HOŘE
Super ceny již od 200 Kč za os./den
Mgr. Ivana Matoušková, cestovní agentura JULIA, tel. 606 222 550,
371 751 868, e-mail: julia.ca@seznam.cz, www.julia-ca.wz.cz

• 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.

13/2010

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

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
Ztracená peněženka
se vrátila majiteli
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Život u nádraží v Bílovci

volný čas
Děti železničářů
na horách

J

e nesmírně osvěžující zjistit, že České dráhy mají
ve svých řadách takové lidi,
jako je například pan Kortus, vlakvedoucí z Plzně,
který byl 10. března ve vlaku č. 7634 z Podbořan. Cestoval jsem se svým známým
ve zmíněný den uvedeným vlakem do stanice Kryry. Asi půl hodiny poté, co
jsme z vlaku vystoupili, můj
známý zjistil, že postrádá
peněženku s asi třemi tisícovkami a platební kartou.
Protože si nebyl jistý, kde
ji vytratil (platil jízdenku
u pokladny v Podbořanech
a ještě ve vlaku cestovní doklad do peněženky ukládal),
vrátil se zpět na nádraží,
zatímco já se posadil k internetu, vyhledal patřičné telefonní číslo a obrátil
se s prosbou o pomoc na vaši
společnost. Překvapila mne
ochota a vstřícnost operátorky, která mi slíbila, že se
pokusí spojit přímo s vlakovou četou dotyčného vlaku
a hned mi zavolá zpět. Nečekal jsem dlouho. Peněženka
se našla a čekala na majitele
ve stanici Blatno u Jesenice,
a to s veškerým původním
obsahem! Dovolte mi touto cestou poděkovat zaměstnancům ČD za jejich
nezvyklou poctivost, paní
operátorce, panu vlakvedoucímu i osazenstvu dopravní kanceláře v Blatně, kde se
peněženky ujali. Přál bych
Českým drahám co nejvíce
takových lidí.  Pavel Ďuran
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Výběrové řízení
NOVÝ TERMÍN
Generální ředitelství Českých
drah vyhlašuje výběrové
řízení do pozice ředitel
Krajského centra osobní
dopravy Ústí nad Labem.
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 7. dubna 2010 na adresu
novakovaS@gr.cd.cz.
Omlouváme se za uvedení
nepřesných informací v tomto
inzerátu v minulém čísle.

Ve spolupráci s kanceláří
ČD travel zorganizovaly
České dráhy výhodný
lyžařský zájezd pro děti
svých zaměstnanců.

N

a začátku minulého měsíce, přesněji od 6. do 13. března, se
konal již druhý ročník
této akce. Dvacet dva dětí
z různých koutů republiky ve věku 6 až 15 let strávilo týden v horském areálu
Domov – Koliba v Deštné
v Orlických horách. Cena
po dotaci ze Sociálního fondu ČD činila pouze 2 850
korun na osobu, tedy po-

STROJVEDOUCÍ. Miroslav Škreko pracuje na dráze od roku 1976. Cestujícím ve vlaku občas prodává i jízdenky.

Nádražní budova
v Bílovci prošla
nedávno zásadní
rekonstrukcí. Vydal
jsem se proto
na místo zjistit, jak
jsou s ní spokojeni
zdejší zaměstnanci
i cestující a jaké zde
mají problémy.

T

rať Studénka – Bílovec oslaví letos v říjnu 120. výročí
zahájení provozu. Výpravní
budova v Bílovci, která prošla rekonstrukcí, je o šedesát let mladší. Byla v provozu od 15. června
1950 a neměla zvláštní architektonickou hodnotu. Mohla tudíž
změnit vzhled a více se přizpůsobit současným podmínkám.

stručně O přestavbě nádraží

R

ekonstrukce nádražní budovy v Bílovci na trati 279 (Bílovec – Studénka) byla zahájena
v listopadu 2008 a dokončena
v říjnu loňského roku. Kolau-

dační souhlas vydal Drážní úřad
v Olomouci 10. listopadu 2009.
Náklady spojené s celkovou přestavbou nádraží dosáhly přibližně 24,6 milionu korun.

Pokud je třeba, policisté
přijedou do pár minut

Objekt si po rekonstrukci zachoval z větší části původní půdorys,
získal ale modernější podobu.
Zcela odlišné je dispoziční řešení vycházející ze záměru oddělit
provozní prostory od komerčních
bez vzájemného ovlivňování.
Cestující nyní mohou v provozní
části využívat služeb výdejny jízdenek a čekárnu. V komerční části se nachází prodejna tiskovin
a bufet, jehož součástí je i bezbariérové WC. Provozní a komerční
komplex je oddělen průchodem,
který spojuje přednádražní prostor s autobusovým terminálem
a vlakové nástupiště.
„Mohla by tu být větší čekárna, někdy tu je dost plno. Na druhou stranu si myslím, že ten
průchod je až zbytečně velkorysý,“ řekla mi vesele studentka
Pavla z Bítova za souhlasného
přikyvování své vrstevnice Marie z Ohrady nedaleko Bílovce.
Měly právě po vyučování a vra-

Souprava na zdejší trati je
vybavena automatem.

Věra Horáková si pochvaluje
vybavení nové osobní pokladny.

cely se domů. V příjemném teple
prosklené čekárny s výdejním oknem osobní pokladny spokojeně
čekaly na svůj autobusový přípoj.
Rozhlížím se po objektu a zjišťuji, jak je zajištěn proti nenechavcům bezpečnostním
systémem. Dveře čekárny se ovládají automaticky s otevřením
nebo zavřením osobní pokladny.
Stahovací rolety po obou stranách
průchodu uzavírá v noci po odjezdu posledního vlaku a ráno před
příjezdem prvního vlaku otvírá hlídka městské policie, která
při tom kontroluje stav zařízení.

Jak jsem se dozvěděl od zaměstnanců, policisté pohotově reagují na signalizaci bezpečnostního
systému a mohou být na nádraží
do několika minut.

Největší nápor
cestujících? V pět ráno

„Pokladnu jsme otevírali loni
13. listopadu. Máme tu všechno
nové a krásné. Nábytek jsme si
navrhovaly samy s přednostkou
osobní stanice Alenou Kučarovou. Zlepšení samozřejmě přivítali i cestující. Občané Bílovce
si to po tolika letech opravdu za-

lovinu běžné ceny. Zájezd
přitom zahrnoval také dopravu autobusem na místo,
služby zkušených lyžařských instruktorů, zajištění zdravotnického dozoru,
zábavný večerní program
a hlavně celodenní pobyt
na čerstvém vzduchu a pohyb. Ačkoli lyžařské zkušenosti některých účastníků
byly podle jejich vlastních slov doposud nulové, na konci zájezdu nezbyl
nikdo, kdo by si netroufl
na černou sjezdovku skiareálu. Ani velké věkové rozdíly nebyly překážkou pro
večerní společenské akti
vity a vytvoření přátelského kolektivu.
„Když jsem se v neděli prvně v životě postavila na lyže, nečekala bych,
že v půlce týdne budu jezdit tak rychle,“ radovala
se nejmladší účastnice zá-

FOTO AUTOR (4x)

sloužili,“ chválila rekonstrukci
osobní pokladní Věra Horáková.
Do práce dojíždí z Fulneku
a vůbec není znát, že vstávala už ve tři ráno, aby cestujícím
byla k dispozici úderem půl páté.
„Ve všední dny nám končí směna
ve čtyři odpoledne, o víkendech
o dvě hodiny později,“ vysvětluje pokladní Horáková v krátkých přestávkách, kdy se zrovna
nevěnuje zákazníkům. Největší nával cestujících tu mají vždy
kolem pěti hodin ráno. „Zákazníkům, kteří nás navštíví mimo
provozní špičky, se můžeme věnovat podrobněji. Měsíčníky
ODIS na autobus si lidi raději kupují u nás než u řidiče autobusu,
protože to mají pohodlnější,“ dodala Věra Horáková.

Lidé si oblíbili Regionovu

Nakonec jsem se vypravil za strojvedoucím DKV Olomouc Miroslavem Škrekem. „Lidé si pochvalují
zdejší Regionovy. V letošní tuhé
zimě sice zlobila vzduchotechnika, ale po většinu roku je to v pohodě. Jezdíme po trati, jejíž trasa
vede v jiné poloze jen v délce asi
tři sta metrů, jinak je v původním trasování jako před 120 lety,“
usmívá se strojvedoucí Škreko,
který je u dráhy už od roku 1976.
Spoje jsou vedeny ve zvláštním
režimu odbavení cestujících, proto má strojvedoucí na starosti dopravní i komerční část přepravy.
To znamená, že v případě potřeby prodává blokové jízdenky
a provádí revizi cestovních dokladů. Ale na tuto činnost při pobytech na zastávkách kolem minuty
není příliš času. Souprava je proto vybavena i prodejním automatem na výdej jízdenek pro případ,
kdyby cestující nestihl koupit jízdenku v osobních pokladnách
ve Studénce nebo Bílovci. „Ujišťuji, že jízda na černo se může
silně prodražit. Tyto spoje totiž
dost často navštěvují revizoři,“
říká Škreko.
Ivan Skulina

jezdu, teprve šestiletá Kateřina Dudlová. „Nemůžu
se dočkat příští zimy, moc
rád bych jel znovu,“ loučil
se slzami v očích devítiletý Lukáš Pískač s ostatními
dětmi a instruktory po návratu do Prahy. Nejen pro
něj byl týden na horách
s ČD nezapomenutelným
zážitkem. Celý zájezd proběhl bez jakýchkoli potíží,
přítomný lékař s dětmi příliš práce neměl. V přátelské
a veselé atmosféře proběhly
i večerní programy Deštné
hledá SuperStar nebo noční
bojová hra, bobřík odvahy.
Potěšilo mě, když mi po návratu volali a psali někteří rodiče, že jejich děti byly
z hor nadšené. Budu dělat vše proto, abych podobné zážitkové kurzy pro děti
nejen zimního charakteru
mohla znovu zorganizovat.

Blanka Havelková

CK Kysuca Tour, spol. s. r. o. ponúka

KUŘÁCI – ODVYKNETE

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.

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

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

Cestovní kancelář Halmanová nabízí
u všech zájezdů děti slevy
Č. Hora, hotel***
od 3 990–5 890 Kč
klima zdarma!
Lehátka, 9–12 denní
2–4 lůž. pokoje s WC + sprcha,
atd.
-------------------------------------------Bulharsko
4 790–6 190 Kč – 9/10 nocí
vč. lehátka, transfer,
2lůž. pokoje
4lůž. apartmá, balkony aj.
delegát
-------------------------------------------Řecko – Paralia penzion Lilalo
10/11 noclehů, 2–4lůž. studia,
taxa

lehátka, transfer aj.
4 800–6 490 Kč
-------------------------------------------Ubytování: Itálie – Lido Adriano
Rez. Giotto
5 780–19 100 Kč/Apt 5 os.
7 nocí, spotřeby energií,
povlečení
-------------------------------------------04.–14. 10. Jordánsko + Sýrie
letecky 9x nocleh + snídaně
hotely** atd. od Hamá
po Wádí Rum 29 990 Kč
-------------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz
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za poznáním

kam jet
Motoráček v Polabí
letos poprvé

13/2010

Okouzlující perla Karibiku

D

ne 4. dubna se letos
prvně vydá na svou cestu tzv. Polabský motoráček.
Velikonoční jízdy s vozem
M 262.056 nebo jiným historickým vozidlem KŽC
Doprava se hodí k návštěvě turistických cílů a slavností v Polabí. Vlak pojede

v trase Mochov – Čelákovice – Lysá nad Labem – Milovice – Nymburk hl. n.
– Libice n. Cidlinou a zpět
(dva páry vlaků). Jízdní
řád je uveden v KJŘ u tratí 231, 232, 233 (jízdné podle tarifu dopravce uvedeno
v KJŘ u tratě 233). Vlak je
také jedinečnou šancí svézt
se po pravidelnou dopravou již neprovozované trati
Mochov – Čelákovice.

Úštěcké Velikonoce
či Okoř bez oře

P

o zahájení muzejní sezony při tradiční akci
Velikonoce ve skanzenu
o víkendu 27. a 28. března chystá občanské sdružení Zubrnická museální
železnice (ZMŽ) 3. dubna
jízdy historického motoráčku na další Velikonoce, tentokrát ale úštěcké,
a 10. dubna vyjížďku po tratích v okolí Kralup pod názvem Do Okoře bez oře.
Na druhou polovinu dubna se chystá tradiční jarní
putování po lokálce, letos
premiérově spojené s jízdami historických vlaků.
Zubrničtí přátelé železnice budou i letos pokračovat
v udržování a opravách vozidel, vše ale bude podřízeno faktu, že v říjnu 2008 se
konečně po 16 letech ZMŽ
podařilo získat někdejší trať
do Verneřic a Úštěka. Sledujte aktuality na adrese
www.zmz.cz.

Na Řípskou pouť
i do muzea

V

sobotu 24. dubna vyjede
parní expres s názvem
Svatý Jiří. Historická souprava odjíždí v 8.17 h z nádraží Praha-Braník. V čele
vlaku, sestaveného z historických vozů 3. třídy s dřevěnými lavicemi, pojede parní
lokomotiva Čtyřkolák. Ti,
kteří vystoupí ve Ctiněvsi,
se mohou vydat na nedalekou horu Říp, kde se koná
oblíbená pouť. Ve Zlonicích
se nabízí návštěva zdejšího železničního muzea, kde
o poslední dubnové sobotě
slavnostně zahajují 14. sezonu, tentokrát v novém areálu. Podrobnější informace
najdete na internetové adrese www.parnijizdy.ic.cz.

Nostalgické
jízdy v Německu

O

d 2. do 6. dubna se
uskuteční asi 200 jízd
zvláštních vlaků u příležitosti 175 let německé železnice. Jízdy proběhnou mezi
městy Gerolstein, Koblenz,
Trier, Saarbrücken a Luxemburg. Jedná se o jeden
z největších podniků železniční nostalgie na území Německa za posledních
padesát let. Pořadateli jsou
spolková země Porýní-Falcko, železniční svaz SPNVNord a Svaz německých
muzeí.
(mn, pt, mh)

EXOTIKA. Evropského turistu na Kubě zarazí, že v oknech chybí skla. V květnu, říjnu a listopadu zde rovněž vydatně prší, jinak ale svítí slunce.

Již dnes je třeba
promýšlet, kde strávit
letní dovolenou. Kdo
má rád žhavé slunce,
teplou mořskou
vodu a starobylou
architekturu, může
zvolit Kubu.

N

a Kubě jsem strávil šest
týdnů. O první části mé
cesty jste mohli číst v Železničáři loni v říjnu. Nyní se
s vámi chci podělit o zbytek mých
zážitků z této neobyčejné země.

Holguín – ideální město
pro dovolenou

Rychlíkem jsem se dostal do města Holguín. Na jeho severním
okraji se dá vyšlapat po 460 schodech na 275 metrů vysoký kopec
La Loma de la Cruz, z něhož je
nádherný panoramatický výhled
na široké hornaté okolí. Věřte, že
to v 38 stupních Celsia ve stínu
není nic jednoduchého.
Rozpálené tělo jsem pak
ve městě zchladil čerstvě vylisovaným guarape, což je zelený
nektar ze stonků cukrové třtiny. Okolí nabízí různorodé možnosti využití volného času. Pro
plážové povaleče je odsud lehce
dostupný nedaleký resort Guardalavaca, po Varaderu druhý největší na ostrově. Milovníky hor
pak zaujmou kávou poseté Sierra
del Cristal i Altiplanicie del Nipe
a třeba zájemce o koloniální architekturu skrytá perla v podobě městečka Gibara. Nedaleko je
i mezinárodní letiště, což může
být pohodlné pro takového turis-

tu, který nechce absolvovat pozemní dopravu z Havany.

žemi sopečného původu, máme
postaráno o dokonale exotickou
podívanou.
Rozhodl jsem se, že zkusím
výstup na El Yunque, 569 m vysoký vrchol horizontálně plochého tvaru, vzdálený asi 7 km
od městečka. Voda s sebou je nezbytností. Po cestě se ale lze občerstvit i kokosovými ořechy,
když je po ruce mačeta. Vezmeme-li v úvahu stoprocentní vlhkost vzduchu a čtyřicet stupňů
k tomu, jsou ony dokonalé výhledy z vrcholu opravdu zasloužené.

Až na samý konec Kuby

Z Holguínu nejede žádný vlak
dále na východ, musím proto camionem naslepo do Cacocumu,
přes letiště 17 km na jihozápad.
Náhodou stíhám 14,5 hodiny
zpožděný a upocený rychlík Havana – Guantánamo. Ujala se mě
milá průvodčí, která mi dala lísteček s pořadovým číslem a v cílové stanici mě o půl druhé ráno
dokonce dovedla k návaznému
autobusovému spoji pro 45 lidí.
Asi to nebyla samozřejmost, protože jako jednomu z mála cestujících se mi podařilo sehnat místo.
A tak jsem dojel na samý konec
Kuby, do místa zvaného Baracoa.
Historické koloniální městečko, jako vůbec první Španěly založené v roce 1512 , nebylo po zemi
vůbec dostupné, a to až do pří-

když máte
mačetu, můžete
pít z kokosových
ořechů.
chodu Fidela Castra. V 60. letech
minulého století sem byla velmi složitě pralesem vybudována
scénická horská silnice – a náležitě pak opěvována jako revoluční
úspěch. Na každém kroku je ona
izolovanost cítit, člověk má někdy pocit, že se ocitl v 19. století.
Přidáme-li atraktivitu tropické okolní přírody, zastoupenou
horským deštným pralesem,
národními parky, kakaovými
plantážemi a šedočernými plá-

FOTO autor (4x)

PŘÍRODA. Díky tropickému podnebí je Kuba stále zelená.

INFO O KUBĚ

1

OBYVATELSTVO
Žije zde více než 11 mil. lidí,
z toho v Havaně asi 2,2 mil.

2

PODNEBÍ
Země leží v tropickém pásmu. Průměrná roční teplota
vzduchu dosahuje 25 stupňů
Celsia, teplota mořské vody obvykle neklesá pod 24 stupňů.

Obyvatelé Kuby jsou přátelští
a rádi se s vámi dají do řeči.

3

HISTORIE
V letech 1511 až 1898 podléhala Španělsku. Od roku 1902
existovala jako nezávislý stát
(se silným vlivem USA). V roce
1956 vypukla revoluce; nový režim vyhlásil orientaci na SSSR
a budování komunismu.

4

CESTOVNÍ RUCH
Od 90. let se Kuba orientuje na cestovní ruch. Turisté nejčastěji pobývají v Havaně
a letovisku Varadero. Ve městech je mimořádně bezpečno.

Zdejší zemědělství produkuje
vysoce kvalitní tabák.

Z pláže do pralesa

Další dva dny jsem relaxoval
u vody, první den na černé pláži v Baracoe, druhý den jsem
usmlouval se skupinou Holanďanů taxík k nádherné liduprázdné pláži Maguana. Občas
se zjevil nějaký domorodec s banány, nakrájenou papájou či ananasem k občerstvení. Přijal jsem
pozvání do chatrče v džungli, kde
mě pohostili domácí čokoládou.
Poslední část dovolené jsem
si vyhradil pro špičkové treky
v národním parku Alejandro de
Humboldt, který je od roku 2001
zařazen na seznam UNESCO. Jedná se o biologicky nejrozmanitější tropický ekosystém v Karibiku.
Tentokrát mě doprovodil vzdělaný průvodce, takže veškeré rostliny, pozorované ptactvo a zvěř pro
mě získaly jména. Průvodce mi
ukázal nejmenší zelenou žabičku na světě. Měří necelých 8 mm
a sám sebe jsem se ptal, jak ji dokázal najít. Pozorovali jsme z ptačí perspektivy supův střemhlavý
lov na papouška a čichali k divokým orchidejím. Krásný závěr dovolené! 
Jan Baďura

Po naučných stezkách na Plzeňsku
Na trati Plzeň – Žatec
z roku 1873 najdete
unikátní technické
stavby i atraktivní
přírodní lokality.

P

ro výletníky bude určitě
nejzajímavější úsek mezi
27. až 50. kilometrem
od Plzně, tedy mezi stanicemi
Kaznějov a Žihle. Za Kaznějovem
přejedete železniční most nazývaný Velký nebo Rybnický, který
je 157,5 metrů dlouhý a vypíná se
do výše 41 metrů. Je to významná technická památka a patří
k největším v České republice.
Následně se po pravé straně krátce objeví v údolí řeky Střely obec
Nebřeziny.

Přes klášter a hrobku
mezi orchideje

Po výjezdu z lesa se otevře hezký pohled do údolí, kde leží město Plasy. V tomto významném
kulturním a turistickém centru
můžete vystoupit a prohlédnout
si klášter, hrobku rodu Metternichů nebo starou železářskou
huť. Nezapomeňte se také napít
ze studánky Prelátky, která má
léčivé účinky, jak už zjistili cisterciáčtí mniši.
Z centra města se lze vydat
i po naučné stezce Ludvíka Očenáška, která vás dovede do muzea
těžby borové smoly v Lomanech,
což je evropský unikát. Můžete zde
spatřit i bývalý cisterciácký dvůr.
Pokud se ale rozhodnete znovu nasednout do vlaku, za Plasy
projedete dvěma tunely a přes dva

ocelové mosty, které jsou zasazeny do nádherné kaňonovité partie
řeky Střely. Mezi tunely je nalevo
louka s výskytem našich orchidejí – vstavače kukačky. Po zastávce
v Horním Hradišti vlak projíždí
nad Podhrázským mlýnem a z železničního mostu je vpravo vidět
hráz protrženého Mladotického
rybníka (stalo se tak za povodně roku 1872). Vlak dále zastaví
na mladotické zastávce. Je to oblíbené výchozí místo na turistické
trasy při řece Střele a do Manětína, perly baroka.

Cestou slovanských
bohů kolem jezer
Hrobka rodu Metternichů
FOTO autor
ve městě Plasy.

Za Mladoticemi se vlak přibližuje k Odlezelskému jezeru, které
vzniklo sesuvem půdy z Potvorovské hory. Jezero je nyní studijní

plochou geografů z celé Evropy.
Zájemci o historii této oblasti
se mohou projít po naučné stezce nazvané Cesta slovanských
bohů, která vede kolem Odlezelského jezera, Potvorova a Bílova.
Po krátké chvíli se na pravé straně po směru jízdy objeví obec Přehořov a trať se velkým obloukem
blíží k Žihli. Zde můžete opět vystoupit a po naučných stezkách
dojít k monumentálním skalním útvarům Bába a Dědek, navštívit turistická centra Poustky
a Na Sklárně, kde jsou připraveny další naučné stezky. Případně
není daleko k nejmenšímu městu
v Evropě, Rabštejnu nad Střelou.
O těžbě břidlice, přírodě a historii bude turistu informovat tamní naučná stezka.
Miloslav Hurt

