Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Miluje sport
v zimě i v létě

Švýcarská sázka
na modernizaci

Přes telefon či
e-mail zjistí vše

Komandující a finalista
Tváře ČD 2009 Jiří Uhlíř
hledá své hranice. STRANA 7

Společnost BLS za 15 let
radikálně změní vozidlový
park.  STRANA 5

Pracovníci Centrálního
zákaznického servisu radí
nepřetržitě.
STRANA 2

krátce

sloupek
Kvalita jako
trvalý závazek

Děti jezdí do Prahy
levněji. Už měsíc

N

abídku Českých drah
Děti do Prahy pro cestu do hlavního města a zpět
za 80 korun zatím využilo – podle údajů k 12. dubnu
– přibližně 2 200 dětí a učitelů. Akce byla vyhlášena 7. března, zvýhodněné

skupinové jízdné platí pouze v úterý, středu, čtvrtek,
sobotu, neděli a ve státem
uznané svátky. Jízdenka se
dá koupit nejméně pro 10,
nejvíce pro 30 osob. Nabídka je primárně určena pro
děti do 15 let. Jízdní doklad
ČD lze použít jako kupon
na slevu při vstupu do vybraných památek v Praze.

Spoj ze Saska
až do Litoměřic

O

d začátku dubna zavedly DB ve spolupráci
s Českými drahami pravidelný víkendový vlak
Wander-Express Bohemica z Drážďan do Litoměřic.
V minulých letech končil
tento turistický spoj ve stanici Děčín hl. n., letos byl
prodloužen přes ústecké
hlavní, západní a střekovské nádraží, Sebuzín a Velké Žernoseky až do cílové
stanice Litoměřice město. Regionální expres jezdí
vždy o víkendech a saských svátcích až do 31. října. Z Drážďan má odjezd
v 8.25 h, na cestu zpět z Litoměřic se vydává v 15.07 h,
jízdní doba činí necelé dvě
hodiny.

Ve Švihově mají
opravenou čekárnu

O

d konce března je znovu otevřena čekárna
v železniční stanici Švihov na Klatovsku. Letos
v únoru se totiž stala terčem vandalů, kteří založili
oheň, a zničili tak její interiér. České dráhy investovaly do opravy 40 tisíc korun
a čekárna už zase může nabídnout cestujícím příjemné prostředí.

Drážďanský eTiket
také na letiště

O

d května půjde přes
eShop nebo Kontaktní
centrum Českých drah koupit zpáteční eTiket do Drážďan společně s dokladem
na dopravu vlaky S-Bahn
z drážďanského hlavního nádraží (Dresden Hbf)
do stanice Drážďany letiště (Dresden Flughafen). Nabídka je určena pro cestující
z České republiky, kteří letí
na dovolenou nebo za prací z Drážďan. Nový eTiket
platí jeden měsíc, pro cestu
na letiště a zpět stojí 26 eur
(asi 676 korun podle aktuálního kurzu).
(pt, hop)

Získáním certifikátu
kvality od auditorských
firem zvýšíme naši
konkurenceschopnost
na trhu i prestiž.

V

průběhu dubna provádí externí auditorská
firma certifikaci systému managementu kvality
(QMS) v oblasti působnosti Českých drah. O zavedení tohoto systému bylo
rozhodnuto v říjnu 2008,

JIŘÍ KOLÁŘ
Náměstek
generálního
ředitele ČD
pro provoz

VŠE PRO ZÁKAZNÍKA. Ekonomické výsledky Českých drah stojí v první řadě na spokojenosti klientů.

FOTO michal málek

Hospodaříme s úspěchem
Rozpočtový výbor
dolní sněmovny
parlamentu probíral
na svém výjezdním
zasedání hospodářskou
situaci Českých drah.

S

alonní vůz Českých drah
měl v úterý 6. dubna vzácné
pasažéry. V jeho prostorách
se totiž konala část výjezdního
zasedání rozpočtového výboru
parlamentu.

Když jednat o železnici,
tak na kolejích

Mezi hlavní úkoly rozpočtového
výboru patří rovněž kontrola státního závěrečného účtu. Z tohoto
důvodu se jeho členové zabývají i hospodařením Českých drah.
Když se generální ředitel ČD Petr
Žaluda dozvěděl o plánovaném
výjezdním zasedání výboru, přišel s iniciativou, aby se během jízdy po kolejích příhodně jednalo
právě o situaci v Českých drahách.
Poslanci rozpočtového výboru
přivítali na svém zasedání jak Petra Žaludu, tak jeho náměstky pro
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Uzavření desetiletých smluv
s kraji a Ministerstvem dopravy na zajišťování regionální a dálkové dopravy. Smlouvy
s kraji obsahují závazek průběžného navyšování kompenzace
odpovídající průměrnému přírůstku indexu spotřebitelských
cen. Součástí smluv byl závazek
uspořit 1 miliardu korun nákladů
– i to dráhy splnily.

2

Nové zdroje investičního financování. V roce 2009 vstoupily České dráhy na kapitálový
trh, když vydaly tříleté dluhopisy v celkovém objemu 2 miliard
korun. Byly zahájeny přípravné práce k získání mezinárodního ratingu, který umožní vstup
na mezinárodní kapitálové trhy.

osobní dopravu a ekonomiku, Antonína Blažka a Michala Nebeského. Jednání se účastnil i generální
ředitel SŽDC Jan Komárek. Během
jízdy se pak poslanci dozvěděli
o klíčových skutečnostech v hospodaření Českých drah i o Transformačním programu Vize 2012.

3

Rekordní investice do obnovy vozidlového parku ve výši
4,2 miliardy korun. Byly objednány další jednotky pro regionální
dopravu, zahájeny rekonstrukce
vozů pro mezinárodní přepravu
vlaků EC a IC i vozů pro vnitrostátní rychlíky.

4

Ukazatel EBITBA, hospodaření bez započtení úroků, daní
a odpisů, je poprvé v novodobé historii firmy kladný – podle
předběžných čísel loni dosáhl asi
1,1 miliardy korun. Tržby vzrostly o 300 milionů korun, úspory
nákladů představovaly zhruba 1 miliardu. Výsledek ovlivnilo
i dofinancování závazku veřejné
služby v osobní dopravě ve výši
3,2 miliardy korun.

Zástupci ČD informovali o uzavření desetiletých smluv se všemi
kraji na zajišťování regionální dopravy v závazku veřejné služby
a s Ministerstvem dopravy na zajišťování potřeb státu v dálkové
dopravě. Díky smlouvám získaly ČD plné pokrytí provozního

financování a částečné pokrytí investičních potřeb firmy. ČD
v loňském roce také úspěšně řešily
otázku financování investic. Byly
vydány dluhopisy ve výši 2 miliard korun a stále probíhá jednání s Evropskou investiční bankou
o financování projektů z Regionálních operačních programů.
V roce 2009 dráhy rekordně investovaly do vozidlového parku.
Výše těchto investic dosáhla 4,2
miliardy korun. Cílem je snížit
průměrné stáří vozů na v západní Evropě standardních 15 let.

Osobní doprava v zisku

Klíčovým číslem, které potvrzuje
správnost ekonomických opatření
managementu ČD, je zisk společnosti přibližně 1,1 miliardy korun
(podle předběžných údajů) v loňském roce. Jedná se o rozdíl výnosů a nákladů bez započtení úroků,
daní a odpisů – ukazatel EBITBA.
Osobní doprava Českých drah tak
poprvé v novodobé historii firmy
dosahuje pozitivní hodnoty i bez
započtení výsledku z nákladní dopravy. Pro letošní rok počítají ČD
se ziskem zhruba na dvojnásobné úrovni.
Petr Horálek

Velikonoční víkend na Křivoklátě
Historický vlak
Křivoklát expres
s modrým Albatrosem
v čele si odbyl svou
letošní premiéru.

V

sobotu 3. i v neděli 4. dubna se cestující mohli dopravit parním vlakem na akci
Knížecí Velikonoce na Křivoklátě či do Železničního muzea ČD
v Lužné u Rakovníka. Křivoklát
expres vyjížděl v 9.20 hodin z nádraží Praha-Braník, odkud směřoval na Křivoklát a poté do Lužné
u Rakovníka. Kromě Křivoklátu
přitom zastavoval ještě v PrazeVršovicích, Praze-Smíchově, Berouně a Rakovníku.

Parní krasavice vezla
devatenáct vozů

V čele vlaku se předvedla blankytně modrá parní krasavice 498.022,
známá jako Albatros, z roku 1947.
Vedla soupravu sestavenou z devatenácti historických vozů, kterou

tvořilo čtrnáct Rybáků, čtyřdílná
patrová jednotka a jeden služební vůz. Jedenáct vozů s dřevěnými sedačkami i patrová souprava
byly označeny jako místenkové,
jeden vůz byl vyhrazen pro pozvané hosty a ve dvou vozech s modrým nátěrem, ale také v části
jednoho dílu patrové jednotky,
se nabízelo občerstvení i suvenýry, mezi nimi také tematické
pohlednice Výlet na Křivoklát.
K dispozici bylo též speciální razítko vydané ku příležitosti parní jízdy.
Perso-

nál navíc pro zájemce zajišťoval
předání napsaných pohledů k poštovní přepravě.
Program na hradě Křivoklátě
nabízel čísla nejrůznějších bavičů, hudebníků, tanečníků, kejklířů nebo osob ztvárňujících

historické postavy. Kromě toho
bylo možno prohlížet anebo nakupovat výrobky řemeslníků a zboží
od prodejců předmětů souvisejících s Velikonocemi a jejich dobovými i současnými obyčeji.
Nechybělo přitom ani speciální
velikonoční pivo zelené barvy.

Příště na Křivořezání

Zájem o zvláštní vlak byl značný.
Ne nadarmo byl předprodej lepenkových jízdenek ve stanici Praha-Braník zahájen už 4. března.
K dispozici byly rovněž vstupenky
na Knížecí Velikonoce za zvýhodněnou cenu.
Výletní vlak Křivoklát expres
se letos předvede ještě třikrát.
V sobotu 7. srpna to bude v návaznosti na křivoklátské hradní
slavnosti Křivořezání, o víkendu 16. a 17. října při tamějším
Křivoklání a v sobotu 11. prosince, tedy před vánočními svátky,
bude jeho cílem Advent na Křivoklátě. S výjimkou posledního
termínu vždy zamíří až do Lužné u Rakovníka.
Jan Jirků

vlastní příprava QMS se
uskutečnila od března loňského do března letošního
roku. Následně budou s roční periodicitou probíhat recertifikační audity, rovněž
od externího auditora.
Systém managementu kvality je mezinárodně
uznávaný, nastavený a srozumitelný soubor pravidel
umožňujících trvale poskytovat kvalitní produkty a služby a tuto kvalitu
veřejně garantovat. Hlavním účelem zavedení QMS
je posílit konkurenceschopnost železniční dopravy,
a to u všech účastníků řetězce vlastník dráhy – provozovatel dráhy – operátor
obsluhy dráhy – dopravce
(osobní či nákladní) proti
ostatním druhům dopravy,
zejména silniční. Zavedení QMS napomáhá dosahovat trvale a udržitelně
kvalitu poskytovaných služeb a opravňuje trvalou kvalitu poskytovaných služeb
veřejně deklarovat, přičemž
deklarovaná kvalita je obecně srozumitelná, přijatelná
a chápaná jako trvalý závazek úrovně chování, přístupu a poskytovaných služeb.
QMS umožňuje posílení důvěry mezi firmou a jejími
zákazníky i zvýšení prestiže firmy na trhu.

anketa
Proč chceš po škole
pracovat na dráze?
Anna Šestáková

Jindřichův
Hradec
Určitě z rodinné
tradice. Tatínek
i bratr totiž pracují na dráze také.

Miloslav Struka

Snědovice
Mám strýce
strojvedoucího. Byl jsem se
za ním podívat
párkrát v depu a jeho práce se mi zdá zajímavá. Chodím na dráhy i na provozní
brigády.

Michaela Marťáková

Frýdek-Místek
K tomuto rozhodnutí mě hodně inspiroval
táta, který pracuje jako vozmistr.

(hop)
Ptali jsme se studentů
zapojených do Stipendijního
programu ČéDés.
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Aktuality

nabízíme
Přepravujeme
domácí zvířata
Vlakem lze snadno
a levně přepravovat
drobná domácí zvířata
na delší vzdálenosti.

P

okud jsou zvířata v uzavřené schráně předepsaných rozměrů, může
je majitel vézt zcela zdarma. Za přepravu psů zaplatí cestující 15 korun
v jednom vlaku nebo 30 korun ve více vlacích v průběhu jednoho dne. Vodicí psi
nevidomých a asistenční
psi jezdí vlaky ČD bezplatně. Drobná domácí zvířata, včetně koček, holubů
nebo hadů, musí být v uza-

vřené přepravce s pevným
dnem a nesmí ohrožovat
ani obtěžovat ostatní cestující. Na rozdíl od psů na vodítku za ně majitel neplatí,
pokud je schránka menší než 90 × 60 × 40 cm. Pro
větší klece a krabice platí stejná pravidla jako u jiných spoluzavazadel, tedy
25 korun za vlak nebo 50 korun za celý den bez ohledu
na počet přestupů. Vodicí
a asistenční psi zdravotně
postižených cestujících mohou navíc i do restauračního vozu, vozu vyhrazeného
pro cestující s dětmi do 10
let a za určitých podmínek
i do lůžkových a lehátkových vozů.
Pokud budete se psem
přestupovat a využijete více
vlaků, doporučujeme jednodenní doklad pro přepravu
psů za 30 korun. Nezáleží přitom na kategorii spoje ani vozové třídě. Pokud
cestující požádá o jízdenku
pro psa až ve vlaku, neplatí žádnou přirážku. Základní podmínkou pro přepravu
drobných zvířat ve vlacích
osobní přepravy ale je, aby
byla celou cestu pod dozorem svého majitele.  (PeŠŤ)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 3.–9. 4.

■ 22 % pozitivní
■ 7 % negativní
■ 71 % neutrální

T

isk a televize informovaly, že ČD od dubna opět
začínají provozovat speciální cyklovlaky, které disponují rozšířeným prostorem
pro uložení jízdních kol.
Tyto vlaky mohou cestující
využívat až do konce října.
Deníky a internetové servery přinesly informace
o tom, že České dráhy plánují v krajích provozovat dotované autobusové linky, které
by navazovaly na železniční
spoje. Projekt zatím ČD podrobně rozpracovaly u sedmi linek, které mají délku
od dvou do 38 km.
Některé deníky avizovali
speciální nabídku ČD určenou pro návštěvníky tradiční jarní přehlídky Tržnice
Zahrady Čech. Pokud se cestující vypraví na prodejní
výstavu do Litoměřic vlakem, ušetří polovinu z ceny
jízdného.
Sněžení na začátku sledovaného týdne zkomplikovalo provoz na železnici
ve východních Čechách.
Provoz se zastavil i na trati
mezi Prahou a Ostravou.

15/2010

V mládí je budoucnost ČD

hodli sami, nebo vás k tomu rodiče donutili?“ Vzápětí vyzývá,
aby se přihlásili ti, jejichž rodiče
pracují na železnici. Zvedá se les
rukou, přibližně polovina sálu.
„Tak to je dobrá zpráva. Znamená
to, že jsou u nás rodiče spokojení.
Doufám, že většina z vás úspěšně
absolvuje školu a že práci na dráze sami poznáte,“ dodává Petr Žaluda a začíná svou prezentaci.

Studenti zapojení
do Stipendijního
programu ČéDés
debatovali s Petrem
Žaludou o svých
perspektivách
i dalším vývoji
tuzemské železnice.

K

Na práci u drah
máme být hrdí

onferenční sál v přízemí budovy Ministerstva dopravy
byl ve středu 7. dubna odpoledne zcela zaplněný. Na židlích
seděla asi stovka mladých lidí,
kteří přicestovali z různých koutů
republiky. Jednalo se o studenty
zapojené do Stipendijního programu ČéDés, většinou z prvních
ročníků partnerských středních
škol. Nechyběli ani zástupci čtvrtých ročníků, tedy studenti těsně
před maturitou a vlastně i před
nástupem do prvého stálého zaměstnání. Všichni sem přijeli,
aby si vyslechli přednášku generálního ředitele Českých drah
Petra Žaludy a mohli s ním diskutovat o věcech, které je zajímají.

Velký zájem o program

Je přesně 14.40 h a Blanka Havelková, vedoucí oddělení vzdělávání a personálního rozvoje oficiálně
zahajuje jednání. Nejdříve mluví
obecně o významu Stipendijního
programu ČéDés. Jak říká, je to
projekt, který si klade za cíl přivést do firmy mladé zaměstnance, zejména na pozice strojvedoucí
a výpravčí. Průměrný věk zaměstnanců ČD v těchto profesích je totiž někde kolem padesátky, takže
již nyní musíme myslet na to, kdo
bude obsluhovat vlaky a nádraží
za deset nebo dvacet let.
V tuto chvíli je do programu
ČéDés zapojeno přesně 131 žáků.
Současně již ale probíhá výběrové řízení do druhého ročníku stipendijního programu. Do konce
února mohli zájemci posílat své
žádosti. „Sešlo se nám asi 200
přihlášek, což je velký převis nad
naší nabídkou. Uspět může méně
než polovina z těchto žáků,“ říká
do sálu Blanka Havelková.

Koho přemluvili rodiče?

Padají už první dotazy. Studenti se
obracejí na Ludmilu Beránkovou,
ředitelku Odboru personálního,
Jiřího Lukeše a Věru Nadějovou
z téhož odboru. Jednoho zajímá,
jak často musí absolvovat zdravotní prohlídky, druhého trápí
zavedení státních maturit. V prvém případě je správná odpověď,
že do 18 let platí zdravotní prohlídka pouze na 1 rok. Co se týká
státních maturit, tam Jiří Lukeš
odkazuje na platnou legislativu,
která pro vykonávání funkce strojvedoucího úspěšné vykonání maturity přímo požaduje, nehledě
na to či za starých, nebo nových
podmínek.
V tom nastává hlavní okamžik
setkání: do sálu vchází generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Pozdraví přítomné a hned
se s úsměvem ptá: „To jste se roz-

PŘEDNÁŠEJÍCÍ. Generální ředitel Petr Žaluda představil svou vizi,
Foto MICHAL MÁLEK (2x)
jak má vypadat vlaková doprava za pár let.

Generální ředitel se soustřeďuje
na transformační proces a program Vize 2012. Mluví o tom, že
dnešní železnice působí v naprosto odlišných podmínkách než
před sto lety. Dnes jsou nároky
cestujících mnohem vyšší, navíc
existuje rozšířená automobilová doprava. Další věcí je rostoucí konkurence. Vyzdvihuje, co se
podařilo v loňském roce, především víceleté smlouvy mezi ČD,
Ministerstvem dopravy a kraji,
modernizaci vozidlového parku
a budov.
Podle jeho slov se dráhy musí
orientovat v prvé řadě na zákazníka a nabízet mu takové služby,
aby je rád využíval. „Vlajkovou
lodí ČD zůstává Pendolino. Kdo
chce pracovat na dráze, měl by
ho aspoň jednou vyzkoušet. Komfort, spolehlivost a rychlost, tak
by měla jednou vypadat veškerá
vlaková doprava,“ říká Petr Žaluda a dodává: „Chceme, aby naši
zaměstnanci byli hrdí na to, že
pracují pro České dráhy,“ říká.

Debata ve svižném tempu

POSLUCHAČI. Přijela asi stovka studentů z celé republiky.

partnerské školy programu čédés
• Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše
a Střední odborné učiliště,
Břeclav

• Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace,
Ostrava-Vítkovice

• Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová

• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň

• Střední škola, České Velenice
• Střední průmyslová škola
strojní a dopravní v Děčíně VI
• Střední odborná škola Nové
Město na Moravě
• Střední škola technická a obchodní, Olomouc

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1
• Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Praha 10
• Střední odborná škola železniční, stavební a památkové
péče a Střední odborné učiliště, Šumperk

Přichází chvíle, kdy studenti mohou klást otázky. První dotaz
směřuje k nové korporátní barvě,
tedy modro-bílé. Petr Žaluda si
tuto kombinaci pochvaluje, podle něj je přirozené, že velké firmy
mají „jednotný dres“. Následuje
série vážnějších dotazů směřujících k rozdělení činností mezi
ČD a SŽDC. Studenty zajímá, co
přesně na nádražích zajišťuje ta
či ona organizace. Další otázky se
týkají zachování režijních výhod,
ubývání výpravčích s červenou čepicí nebo modernizace tratí. Debata probíhá svižně, je vidět, že
přijeli mladí lidé, kteří se o dráhu skutečně zajímají. Na konci
ještě vystupuje Jitka Kocyanová
ze skupiny event managementu
a upozorňuje na možnosti brigád,
zejména během veletrhů a letošního Dne železnice.
„Přednáška Petra Žaludy mi
přišla poutavá,“ říká Marek Kováč, student z dopravní školy
v Ostravě. „Dozvěděl jsem se dost
nových věcí, zaujalo mě například, jak generální ředitel obhajoval korporátní barvy a že České
dráhy jako dopravce nerozhodují o údržbě a rozvoji železniční
infrastruktury. Jinak na práci
na drahách se už těším,“ dodává
a jeho spolužáci za ním přikyvují, že u nich je to stejné. Naplno
si najednou uvědomuji, že ze sálu
odchází několik desítek příštích
výpravčích a strojvedoucích.
Petr Horálek

pro vás
Vlakem štěstí
a naděje
Zapojte se do on-line
aukcí obrázků dětí
z dětských domovů.
I malá částka dokáže
způsobit velkou radost.

O

d 1. dubna běží již šestý ročník on-line dražby výtvarných prací, jejichž
autory jsou děti z dětských
domovů. Do projektu se
může zapojit každý zaměstnanec ČD i lidé mimo
firmu prostřednictvím internetových stránek www.
vlakstesti.cz až do 31. květ-

Jitka
kocyanová
Vedoucí
skupiny event
managementu
na 2010. Získané finanční
prostředky z obrázkové aukce putují na bankovní účet
dětského domova, odkud
pochází malíř vydraženého
díla, a jsou použity na jeho
osobní potřeby jako odměna
za vlastní práci. Projekt probíhá ve spolupráci s firmou
Siemens.
Po registraci může dražitel přihazovat na jakýkoliv obrázek. Vyvolávací cena
je 300 korun. Dražba každého výtvarného díla trvá
sedm dní. Minimální částka, kterou lze přihodit,
činí 50 korun. Pokud nový
dražitel přehodí aktuální
částku, obdrží informaci
původní zájemce e-mailem,
a má tudíž možnost znovu
se zapojit a obrázek získat.
Jakmile vítěz internetové
aukce pošle finanční obnos
na konto dětského domova,
je mu obrázek obratem doručen poštou. Loni jsme vydražili okolo 300 obrázků
za více než 120 tisíc korun.
Za všechny předchozí ročníky se již podařilo získat
asi 844 tisíc korun. Děkovné dopisy, které přicházejí ze zúčastněných dětských
domovů, jsou pro nás důkazem, že projekt opravdu pomáhá. Podrobné informace
jsou na výše zmíněných
stránkách.

info

U

pozorňujeme čtenáře, že slíbený cestopis novináře a fotografa
Iva Dokoupila o dobrodružné cestě z Londýna do Hongkongu přes Rusko a Čínu
si mohou přečíst v plné verzi na webových stránkách
www.eastphoto.cz/dokoupil. Z koncepčních důvodů
ho na stránkách Železničáře
tisknout nebudeme. Děkujeme za pochopení.

Vyřizují půl milionu hovorů ročně
V Centrálním
zákaznickém servisu
Českých drah se snaží
najít všechny odpovědi
do šesti hodin. Pro
cestující i zaměstnance.

K

ontaktní centrum Českých
drah, kam se lze dovolat
na číslo 840 112 113, funguje celých 24 hodin 365 dní v roce.
„Toto pracoviště bylo zřízeno pro
podávání e-mailových a telefonních informací, včetně prodeje
elektronických jízdních dokladů.
Současně na tomto pracovišti funguje help-desk v češtině, ruštině,
němčině a angličtině,“ potvrzuje
vedoucí Centrálního zákaznického servisu Petr Gregor.

Rostoucí obliba e-mailů

Ročně zde vybaví okolo půl milionu telefonních hovor ů.
„V posledních letech zůstávají telefonní hovory zhruba ve stejné
výši, leč o to vyšší zaznamenává-

POMOC NA TELEFONU. Když si cestující neví rady, zavolá.
me nárůst e-mailové komunikace. Naši profesionální operátoři
nepřetržitě reagují i na písemné
dotazy, zasílané na e-mailovou
adresu info@cd.cz. Když jsme s emailovou poštou začínali, byly
jí nejprve stovky, posléze tisíce
a dnes měsíčně vyřídíme okolo

Foto autor

dvaceti pěti tisíc e-mailů. Snažíme se, aby odpověď byla odeslána
maximálně do šesti hodin od jejího příchodu,“ upřesňuje vedoucí Gregor.
Kontaktní centrum funguje
nejen pro širokou veřejnost, ale
i zaměstnance Českých drah.

Ti mají k dispozici help-linku
972 222 222. Tato linka byla zřízena především pro členy vlakového doprovodu v případě
mimořádností, nicméně dnes je
používána i osobními pokladníky. Například při poruše elektronické pokladny zavolá pokladní
na help-linku a operátoři rozešlou SMS zprávy do mobilních
telefonů konkrétních vlakových
posádek na příslušné trati, aby
například odbavovali cestující
bez příplatku.
V nepřetržitém provozu pracuje na Kontaktním centru v Praze
a Brně 34 zaměstnanců, kteří se
průběžně střídají ve dvou směnách. „Průběžně sledujeme
například předpovědi počasí,
abychom při nepříznivých povětrnostních podmínkách posílili kolektiv operátorů. V případě
tragických událostí, jako byla například nehoda u Studénky, pak
navyšujeme počty také o vybrané
pracovníky Generálního ředitelství ČD. To je velmi nutné, neboť
v takových situacích telefony zvo-

ní bez přestání. V současné chvíli
máme vytipované další lidi, kteří budou schopni při nenadálých
příležitostech okamžitě zastoupit naše chybějící kmenové zaměstnance,“ říká Gregor.

Zvládají i rezervace

Pod Centrální zákaznický servis spadá i Centrální rezervační
kancelář, která se loni v září přemístila z pražského hlavního nádraží do nových prostor stanice
Praha Masarykovo nádraží. Skládá se jak z dispečinku, tak přímého vlastního prodeje.
Specialitou je zajišťování tzv.
manuálních rezervací do východní Evropy, hlavně na Ukrajinu či
do Ruska. Proškolený personál
pomůže najít nejvhodnější spojení a posléze zabezpečit místenku
nebo lehátkový či lůžkový lístek
i do neobvyklých destinací. Rezervační pracoviště zabezpečuje
i hromadné rezervace pro skupiny pro cestovní kanceláře. Roční
tržby zde dosahují asi 20 milionů
MARTIN HARÁK
korun.
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Železnice nemusí být hlučná
Jak jezdit, a přitom nebýt slyšen? Odpovědí
na tuto otázkou jsou protihlukové stěny.
Navzdory některým problémům většina lidí jejich
výstavbu po správci dopravní cesty požaduje.

O

chrana před hlukem patří v posledních letech
k hlavním ekologickým
problémům, které Správa železniční dopravní cesty řeší při modernizaci železnice. Na toto téma
jsme si promluvili s Bohumírem
Trávníčkem z téže organizace.
Na co si vám lidé nejčastěji
stěžují?
Na znečišťování ovzduší, ekologické zátěže, případně nějaké
větší zásahy do zeleně okolo tratí, a samozřejmě na hluk.
Co říkáte na kauzu modernizace úseku Úvaly – Praha-Běchovice? Jeden obyvatel, který
má domek těsně u trati, stavbu blokuje se zdůvodněním, že
mu navržená protihluková stěna vadí.
Stavba dokonce už měla územní
rozhodnutí, odkládáním se samozřejmě oddaluje a prodražuje.
Proti panu Brzákovi jsou už i lidé
z Úval, protože je tam kvůli kolizní situaci na delší dobu zakonzervovaná stará hluková zátěž.
Doufám, že v brzké době poslední

překážky odpadnou a stavbu, která je ku prospěchu dráhy i obyvatel Úval, bude možné realizovat.
Nestačily by v Úvalech protihlukové kolejnicové absorbéry jako v Poděbradech?
Jsou zvažovány i takové alternativy, avšak v tomto případě by stěna měla smysl.
Stěny prodražují stavby až
o třetinu. Nestojí za příslušnými zákony na ochranu před
hlukem lobbing výrobců?
Česká právní úprava je v evropském kontextu docela extrémní,
už jen tím, že umožňuje za překročení povolených limitů hluku
uložit provozovatelům komunikací a drah sankce až do výše
2 miliony korun. To prakticky
nemá v Evropě obdoby. Přitom
stanovené limity nebyly kryty
žádnou národní strategií snižování hluku. SŽDC i Ředitelství
silnic a dálnic byly ponechány
v situaci, ať si poradí samy.
Zabýváte se u protihlukových
stěn i estetickým hlediskem?

Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

WRmz

73 54 88-91

10

200 km/h

Výroba

Výrobce

1997

SGP Vídeň

Oddílů

2

Rozvor podvozku

Míst k sezení

30 + 4 (bar)

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

55/61 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 825 mm

Bohumír Trávníček
Vedoucí samostatného
oddělení životního
prostředí SŽDC

P

ochází z Brna, kde po
gymnáziu studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Asi dva roky
působil v Akademii věd ČR,
od roku 2001 pracoval u Českých drah na Odboru ochrany
životního prostředí, od dubna
2006 jako vedoucí oddělení.
Od poloviny roku 2008 přešel
na Správu železniční dopravní cesty, kde funguje v samostatném oddělení životního
prostředí, které náleží do úseku provozuschopnosti dráhy
v přímé působnosti náměstka generálního ředitele SŽDC
pro provozuschopnost dráhy.
Od července 2009 je vedoucím tohoto oddělení.

To zákon neřeší. Máme sice čas
od času nějakou stížnost, že stěny nejsou pěkné, že zvyšují hluk
ve vlaku, ale je to menšina. Většina námitek je opačných, stěžovatelé by ty stěny chtěli. Je to zhruba
v poměru 1:9. Myslím, že asi 70
procent stížností na hluk je motivováno snahou získat lepší okna.
Řada lidí by však byla radši, kdyby u nich vlak vůbec nejezdil,
avšak někteří se dobrovolně stěhují do míst, kde hluková zátěž již
je, a pak si stěžují. To nechápu.
Občas řešíme problém, kdy se
proti navrženým stěnám vzedme vlna odporu místních obyvatel, proto by k těmto situacím měl
projektant přistupovat uvážlivě
a volit řešení, která zlepší hlukovou situaci, avšak příliš nezhorší krajinný ráz. Řešením, mimo
již zmíněných absorbérů, mohou
být třeba vyztužené zemní valy,
které zabrání přenosu hluku, zároveň je však lze ozelenit.

Jak vychází srovnání krátkodobého hluku vzniklého při
průjezdu vlaku a trvalého, byť
třeba slabšího hluku od frekventované silnice, který neutichá ani v noci?
Hluk se posuzuje podle ekvivalentní hladiny pro celou denní a celou noční hladinu, avšak
rozdíl oproti silnicím je zejména v tom, že jednotlivý průjezd

vlaku výrazněji naruší ustálenou hladinu hlukového pozadí.
Avšak těch průjezdů je oproti silnicím řádově méně. Je prokázáno, že železniční doprava působí
ve srovnání s leteckou a silniční
nejméně rušivě.
Jak byste zhodnotil ekologické
výhody železnice vůči ostatním
druhům dopravy?
Železnice je považována za odvětví s nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. To snad
nikdo nepopírá. Je ale potřeba si
stále klást nové cíle. I silniční
doprava se přizpůsobuje ekologickým požadavkům. Železnice
proto musí své dopady do životního prostředí dále snižovat.
Na závěr vás požádám o srovnání přístupu k životnímu
prostředí na železnici v Česku
a v Evropě...
U nás má tato problematika velkou tradici. Už v roce 1999 vznikl
na ČD Odbor ochrany životního prostředí. Domnívám se, že
ochraně životního prostředí je
u nás věnována odpovídající
péče. Ale například v Německu
nebo Francii, tedy v zemích s rozsáhlou železniční sítí, jsou o úroveň výše, například co se týče
výzkumu. V kontextu Evropy se
ale určitě nemáme za co stydět.
Martin Navrátil

2 500 mm

cca 15 tisíc. To představuje nejen
částečné odlehčení přetížené silnice Lovosice – Ústí nad Labem,
ale také například roční úsporu 3
milionů litrů nafty, která nemusí být spotřebována, neboť k přepravě po železnici je využívána
elektrická energie.

Kombinovanou dopravu
neutlumila ani krize

S

Přepravy návěsů
fungují již pět let

Účelem bylo přesvědčit o nesporných výhodách systému další
potenciální zákazníky, a to z řad

Jak pokračuje
rekonstrukce nádražní
budovy v Liberci
a jaká omezení tam
čekají na cestující?

R

ekonstrukce nádraží v Liberci byla zahájena v prosinci 2009. Dotýká
se zázemí KCOD, například pokladen, sociálního zařízení a ČD centra,
a dále vlastní odjezdové
haly, kde počítáme s komplexním řešením interiéru,
včetně podlah, izolací, veškerých sítí a instalací, vstupu do budovy a služeb pro
cestující (bankomat, automaty na jízdenky atd.).

VÁCLAV
FIKR
Ředitel RSM
Hradec Králové
V závislosti na finančních
možnostech proběhne rekonstrukce souvisejících
komerčních prostorů. Celá
přestavba má podle projektu stát asi 64,3 milionu korun. Oprava vlastní haly
by měla skončit v prosinci 2010.
Kvůli stavebním pracím
lze bohužel očekávat některá omezení pro cestující. Prostor v hale je zúžený,
jízdenky se nyní prodávají v původních pokladnách
mimo ČD centrum. Došlo
také k uzavření hlavního
vchodu, takže cestující nyní
chodí provizorním vstupem z boku budovy. Po rekonstrukci vstupní části
haly bude uzavřena zadní, přístup na nástupiště
bude dočasně příjezdovým
podchodem. Během oprav
také dojde k omezení prodeje v komerčních prostorách.
Naopak stále zachován bude
prodej jízdenek a poskytování informací pro cestující.
Ještě dodávám, že v Liberci již v minulosti došlo
k dílčím renovacím. Rekonstruoval se především vnější plášť budovy a vzniklo
WC pro cestující v podchodu. Dále se provedla rekonstrukce příjezdové haly
a výtahů v příjezdovém tunelu. Kromě toho SŽDC renovovala podchody.

Více výhybek
s ohřevem

V závěru měsíce
března se konaly
semináře zaměřené
na možnosti a výhody
přeprav silničních
návěsů a výměnných
nástaveb po železnici.

NÁVĚS. Překládka na terminálu v Lovosicích.
silničních dopravců, speditérů
a výrobců či distributorů zboží.
Předpokladem efektivního fungování systému je jeho vyšší využití. Čím více zákazníků bude
systém využívat a mít o něj zájem, tím více odjezdů bude mož-

Oprava nádraží
v Liberci

doprava

Nové trendy v kombinované dopravě

emináře pořádaly ČD Cargo,
ČESMAD BOHEMIA a BOHEMIAKOMBI jako doprovodné akce k pražskému veletrhu
FOR LOGISTIC. Pozornost vzbudil
zejména ten, který se uskutečnil
31. března přímo na ploše překladiště ČD-DUSS Terminál v Lovosicích. Jeho účastníci mohli
přímo na vlastní oči sledovat nakládku a vykládku silničních návěsů na nákladní vlaky.

odpovídá

Foto archiv ČD Cargo

no zákazníkům nabídnout a tím
bude celá služba zajímavější.
Systém přepravy návěsů a výměnných nástaveb po železnici
funguje v Lovosicích již pátým
rokem. Aktuálně se jich u nás
po železnici přepravuje ročně

Semináře byly zaměřeny na nesporné ekonomické výhody tohoto alternativního přepravního
systému, který na západ od našich hranic běžně funguje. Při
správné organizaci práce dokáže systém linek kontinentální
kombinované dopravy generovat velmi žádoucí a vítané ekonomické efekty pro všechny jeho
účastníky. První roky provozu linek mezi Lovosicemi a Duisburgem či Hamburkem v praxi zcela
přesvědčivě prokázaly, že takto
prováděné alternativní přepravy
k přímým přepravám po silnici jsou plně konkurenceschopné
svojí rychlostí přepravy, spoleh-

livostí a samozřejmě také cenou.
Hospodářská krize počet vlaků
kontinentální kombinované dopravy nejen neutlumila, nýbrž
naopak posílila, což je tou nejlepší referencí pro další uživatele a pro její rozvoj obecně.
V těsné blízkosti současného
překladiště v Lovosicích vyrůstá
komplex veřejného logistického
centra. Jeho celková kapacita je
42 tisíc metrů čtverečních. „Unikátní je nejen tím, že se jedná
o první takto koncipované veřejné logistické centrum, ale také
technologií, jakou používá. Koleje vedou přímo do haly terminálu, kam se vejde celý vlak. Ten
se pak v suchu a teple, bez ohledu na počasí, může překládat
do skladových prostor nebo přímo na kamiony. Veřejné logistické centrum v Lovosicích by
mělo být otevřeno ve druhé polovině letošního roku,“ uvedl člen
představenstva a obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Rodan
Šenekl.
ZDENĚK VĚTROVEC

Správa železniční
dopravní cesty chce
výrazně navýšit počet
vyhřívaných výhybek
na českých kolejích.

P

odle mluvčího SŽDC Pavla Hally je potřeba osadit
alespoň 200 nových výhybek, což by si vyžádalo 100
milionů korun. Proto se  
správce infrastruktury obrátil o pomoc na Ministerstvo dopravy.
„S plnou odpovědností se
dá konstatovat, že v letošní
zimě ohřev výhybek zachránil provoz na železničních
koridorech,“ uvedl Halla.
V úsecích, kde moderní výhybky fungují, docházelo
k uzavření tratí jen výjimečně, neboť zahřátá výměna nezamrzá a vzdoruje
i sněhové nadílce.
Na české železniční síti
je 22 403 výhybek, ohřívacím zařízením je vybaveno 5 300. Kromě zásadních
provozních výhod dochází
díky ohřívaným výhybkám
také k úsporám nákladů
na pracovníky, kteří musejí běžné výhybky vymetat. SŽDC chce rovněž před
příští zimou rozšířit počet
sněhových kolejových fréz.

(red)

4

partneři
EUROVIA CS
s vyšším obratem

provoz a technika
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Tři terminály do dvou let

ibžd

O

K

dpoledne v žst. Sokolov vykolejil při posunu jeden nákladní vůz řady
Uacs na výhybce číslo 210.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

onsolidovaný obrat Skupiny EUROVIA CS v roce
2009 dosáhl 24,5 miliardy korun, což představuje nárůst o 6 procent oproti
předešlému období. Hospodářský výsledek po zdanění
činil podle mezinárodních
standardů 863 miliónů korun. Skupina EUROVIA CS
zaměstnávala k poslednímu dni loňského roku 4 312
pracovníků. Letos bude pokračovat v prohloubení
integrace některých dceřiných společností.
Jak uvedl obchodní ředitel firmy Zdeněk Synáček, roste objem kolejových
staveb, výstavba a rekonstrukce železničních
a tramvajových tratí. Jejich
podíl je na celkových zakázkách již čtvrtinový.

Mosty u Jablunkova
8. dubna

O

dpoledne v obvodu žst.
Mosty u Jablunkova
se střetl nákladní vlak Vn
48771 s válcovacím strojem,
který zasahoval do průjezdného průřezu pojížděné
druhé staniční koleje. Nikdo nebyl zraněn, ale při
střetnutí došlo k proražení
palivové nádrže lokomotivy
742.434-4 a úniku motorové nafty. Škoda byla předběžně vyčíslena na 450 tisíc
Kč. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.

Úpravy na lokálce
přes Vimperk

J

iž v tomto měsíci začínají práce na lokálce ze Strakonic do Volar, které bude
provázet také výluková činnost. Stavební ruch potrvá až do listopadu. SŽDC
během výluk zruší kolejiště v dopravně Lčovice, která se nově stane zastávkou,
postaví nástupiště v Bohumilicích v Čechách, v úseku
Strakonice – Vimperk pak
upraví geometrii koleje.

Nemotice – Nesovice
8. dubna

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Na dokončení revitalizace nádražní budovy naváže výstavba terminálu a úpravy Nádražního náměstí.

Na území
Karlovarského
kraje vzniknou
během několika let
významné dopravní
terminály navazující
na vlaková nádraží.

V Havlíčkově Brodě
je bezpečněji

S

polečnost AŽD Praha se rozhodla zajistit
na vlastní náklady ostrahu
výpravní budovy v Havlíčkově Brodě, kterou nyní rekonstruuje v rámci projektu
Živá nádraží. Dohled nad
bezpečností ve výpravní
hale zajišťuje firma AGENCY RIEGER SECURITY, jež
hlídá několik dalších nádraží v Praze a ve středních
Čechách.
Zajištění bezpečnosti je
zatím rozděleno do tří fází.
nejprve koncem března tým
profesionální bezpečnostní agentury o deseti mužích
v doprovodu tří psů zbavil
výpravní budovu a její nejbližší okolí bezdomovců,
drogových dealerů a dalších sociálně nepřizpůsobivých občanů. Od 1. dubna
jsou k zajištění bezpečnosti nasazeni 2 až 3 muži na 21
hodin denně, od května by
pak měla nádraží hlídat
dvojčlenná hlídka v nejrizikovějších časech v celkovém
rozsahu přibližně 12 hodin
denně.
„Do zajištění bezpečnosti nádraží jsme během posledních deseti březnových
dnů, kdy byla bezpečnostní akce nejintenzivnější,
investovali více jak čtvrt
milionu korun,“ vyčísluje náklady generální ředitel AŽD Praha Zdeněk
Chrdle a dodává: „V dubnu pak počítáme s další
částkou ve výši 150 000 korun a od května by měsíční náklady mohly klesnout
na zhruba 100 000 Kč.“
(eurovia, šl, ažd)

Sokolově se již začalo se
stavebními pracemi, Mariánské Lázně a Cheb, tedy
zbývající dvě místa, kde mají terminály vzniknout, musí zatím počkat na realizaci do příštího roku.

Sokolov

„V nedávné době vybudovala
Správa železniční dopravní cesty v Sokolově nová nástupiště,
včetně podchodu a výtahu pro
imobilní občany. Další zkvalitnění veřejné dopravy ve městě
umožní terminál, jehož výstavba byla slavnostně zahájena 31.
března za účasti hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného,
jeho náměstka pro dopravu Petra Navrátila a dalších osobností
podílejících se na realizaci tohoto projektu,“ říká ředitel KCOD
Karlovy Vary Vladimír Omelka.
Nyní je již v těsné blízkosti sokolovské výpravní budovy zbořeno původní skladiště, příprava
staveniště pokračuje v celé frontě
za prvním nástupištěm. Na místě nevyhovujících prostor bude
postaveno nové autobusové nádraží pro linkovou i městskou
hromadnou dopravu. „Město So-

FOTO autor

Mariánské Lázně

Loni v prosinci byla zkolaudována revitalizovaná výpravní budova v Mariánských Lázních, což je
další krok k dobudování dopravního terminálu, který má vzniknout na přilehlém Nádražním
náměstí. „Nyní se dokončuje výstavba podchodu mezi odbavovací
halou a ostrovním nástupištěm,
jehož součástí má být i výtah pro
imobilní občany. Po dokončení
bude v celém areálu nádraží zabezpečen bezbariérový pohyb.
Terminál určitě využijí i cestující,
kteří budou dále přesedat napří-

V
Nejrozsáhlejší stavbou,
probíhající za plného železničního provozu, je úprava
silničního podjezdu a dostavba podchodu pro pěší
a cyklisty ve Vimperku,
s níž se začalo již loni. Omezení se týkají především silniční dopravy, pro kterou
byla vybudována odklonová
trasa a zřízeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71. Do provozu
bylo uvedeno 25. března,
celá objízdná trasa se začala
používat od 6. dubna.

Sokolov
8. dubna

CHEB. Od roku 2012 se budou autobusy dostávat k jednotlivým stáním kolem budovy dispečinku. 	
kolov se dohodlo s Českými drahami na odprodeji části budovy ČD,
která by měla sloužit pro potřeby
autobusového terminálu. Tím se
naplní náš zájem, aby zdejší nádraží sloužilo i zákazníkům autobusových dopravců,“ popisuje
situaci ředitel KCOD.

Cheb

Rovněž na největší železniční
uzel Karlovarského kraje v Chebu
bude vbrzku navazovat nový autobusový terminál. Má být umístěn v těsné blízkosti železniční
stanice, v místě současných autobusových zastávek. Půdorysně
terminál tvoří centrální polygon
s šestibokým zastřešeným prstencem autobusových stání, kde
bude uprostřed budova autobusového dispečinku, včetně zázemí řidičů.

vizualizace sdružení terminál

„Stavba již měla letos probíhat, ale jsme rádi, že její zahájení bylo posunuto na únor 2011.
Do července letošního roku se totiž v úseku Mariánské Lázně –
Cheb koná nepřetržitá výluka
koleje v rámci modernizace třetího koridoru s náročnou náhradní autobusovou dopravou,
jejíž zastávky jsou umístěny právě v chebských přednádražních
prostorech. V době výstavby autobusového terminálu se s touto lokalitou počítá pro zastávky
městské dopravy a některých
linkových autobusů,“ potvrzuje
Omelka.
Celkové náklady tohoto projektu činí 117 milionů Kč, do užívání
by měl být terminál předán v roce
2012, kdy bude shodou okolností
dokončen i celý úsek třetího železničního koridoru Plzeň – Cheb.

stavbu terminálu
v sokolově
slavnostně
zahájili 31. března.
klad na městské trolejbusy, které
jsou v lázeňském městě již zcela
bezbariérové,“ sděluje Omelka.
Součástí nově budovaného terminálu budou i společné odbavovací prostory a například již dnes
otevřené nadstandardní toalety,
které se nacházejí v revitalizované budově ČD. Jedna z částí je
zpřístupněna pomocí euroklíče,
mimochodem jednoho z prvních
v Karlovarském kraji.
Vzhledem k úpravě projektu
by měla stavba terminálu začít
v únoru příštího roku, s termínem
dokončení na jaře 2012. Celkové
náklady dosahují částky 75 mil.
Kč. 	
MARTIN HARÁK

RSM: Železniční stanice Třeboň
K oživení poklidného
života Třeboně
došlo v polovině 19.
století, kdy se stala
okresním městem.

Nehezký pohled na nádražní budovu volal po nápravě. Proto byla do plánu investic Českých
drah pro rok 2009 zahrnuta rekonstrukce objektu v celkové hodnotě téměř 3 mil. Kč. Šlo o největší
stavební akci Regionální správy
majetku Plzeň, realizovanou loni
na majetku ČD v Jihočeském kraji.

N

ovým impulsem k rozkvětu celé oblasti bylo
vybudování důležitých
komunikací, a to zejména v roce
1871 výstavba železnice s návazností na Vídeň. Její součástí se
stala i výpravní budova, která
byla dokončena v roce 1885.

Větší oprava v roce 1990

Město se postupně stalo významným turistickým a lázeňským
místem. Jako takové si samozřejmě zaslouží pěknou vstupní
bránu pro své hosty přijíždějící
do města po železnici, a to v podobě hezkého vlakového nádraží s důstojně vyhlížející výpravní
budovou.
Větší oprava nádražní budovy byla provedena v roce 1990
se zaměřením na opravu střešní krytiny a fasády. Použití nevhodných barev se však časem
negativně projevilo na samotném vzhledu budovy.

V

odpoledních hodinách
mezi žst. Nemotice
a Nesovice se střetl na železničním přejezdu P7926,
v km 40,955, osobní vlak
4150 s autobusem. Střetnutí
se obešlo bez zranění. Železniční přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým
zabezpečovacím zařízením bez závor. V čele osobního vlaku byla lokomotiva
754.075-0. Škoda byla předběžně vyčíslena na 290 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Borovany – Jílovice
8. dubna

R

ovněž v odpoledních hodinách, ale mezi žst.
Borovany a Jílovice, vykolejila za jízdy osobního
vlaku 8655 jeho lokomotiva 242.202-0. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena na 415 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Plzeň, pracoviště České
Budějovice.

Nová Role – Chodov
9. dubna

P

řed polednem mezi žst.
Nová Role a Chodov se
střetl na železničním přejezdu P260, v km 5,008,
traťový vozík MUV 69.1-160
s osobním automobilem
Škoda Fabia. I toto střetnutí se obešlo bez zranění.
Železniční přejezd je zabezpečen výstražnými kříži.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

Český Těšín
10. dubna

Pochvala
v místním tisku
NYNÍ. Pacienti, kteří přijedou do Třeboně vlakem, se setkají s důstojnou vstupní branou do tohoto lázeňského města.

DŘÍVE. Přestože nádražní budova byla opravena poměrně nedávno, její vzhled tomu neodpovídal.

FOTO autor (2x)

Vedle fasády a výměny oken byla
provedena oprava střešní krytiny, klempířských prvků, osvětlení a prostor sloužících cestující
veřejnosti. Výpravní budova tak
nyní splňuje náročné požadavky
kulturního cestování. RSM Plzeň se za zdárně zhotovené dílo
dostalo i poděkování ze strany
představitelů města v místním
tisku. Udržení upraveného vzhledu objektu však není pouze v rukou ČD, ale též závisí na přístupu
cestujících.
Další etapou jednání mezi zástupci RSM Plzeň a města Třeboň je prodej pozemků v prostoru
před nádražím. Jedná se o zbytný majetek Českých drah, který
z části slouží dopravním potřebám města. 
JIŘÍ STUNA
Autor je ředitel RSM Plzeň.

D

opoledne v obvodu žst.
Český Těšín se střetl na železničním přejezdu
P8343, v km 137,781, osobní vlak 12814 se služebním
automobilem Policie ČR
Škoda Fabia. Ani při tomto střetnutí nebyl nikdo zraněn. Železniční přejezd je
zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. Osobním vlakem byl motorový
vůz 810.074-5 a přívěsný vůz
řady Btax. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.
(MirKo)

provoz a zahraničí
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průmysl
Nové prostory
v MSV elektronika

R

ok 2010 se zapíše do historie společnosti MSV
elektronika jako období dalšího rozvoje. Před třemi lety
se firma přestěhovala do nového objektu. Již toto přemístění přineslo zvýšení kvality,
nové technologické možnosti a také zkrácení dodacích
lhůt. S rostoucí poptávkou
a úspěšným rozvojem firmy se však nadále zvyšovaly nároky na prostor a pozice
společnosti na trhu čím dál
více vyžadovala rozšíření výrobních kapacit, k čemuž
nový objekt přímo vybízel.
Ani ekonomická krize neodradila vedení společnosti od tohoto záměru a v říjnu
loňského roku byla zmíněná
rekonstrukce zahájena. Pří-

stavba prostor pro rozšíření
výroby i zkušebny bude dokončena letos v květnu.
Vedení společnosti MSV
elektronika považuje rozšíření svých výrobních kapacit
do nových prostor za dobrou
investici do budoucna, kdy
se předpokládá navýšení zakázek jak pro tuzemské, tak
pro zahraniční odběratele.
V současnosti pracuje ve firmě více než 60 zaměstnanců, vzhledem k rozšíření
výrobních kapacit se předpokládá zvýšení tohoto počtu.

Zlepšovací návrhy
přinesly úspory

S

polečnost Třinecké železárny má díky každoroční
iniciativě zaměstnanců stamilionové úspory. Hutní firma ušetřila loni zásluhou
zlepšovacích návrhů svých
pracovníků více než 115 milionů korun. O rok dříve to
bylo dokonce 127,8 milionu
korun. Část uspořených prostředků firma každoročně
vyplatí autorům jednotlivých
řešení na odměnách, loni
ve výši 6,4 milionu korun.
V uplynulém roce podali zaměstnanci ocelářské
firmy 360 zlepšovacích návrhů, což je téměř o sto více
než v roce 2008. K využití
jich bylo přijato 318 a do konce minulého roku 284 zrealizováno. „Tímto počtem
dosáhly železárny vyrovnání nejlepšího dosavadního výsledku z roku 2006. Co
do počtu přijatých zlepšovacích návrhů šlo však o nejlepší výsledek po roce 1990,“
říká referent správy průmyslového vlastnictví na útvaru Technologie a výzkumu
Bohdan Suchanek s tím, že
na zlepšovatelství se loni
podílelo 267 zaměstnanců,
mezi nimi bylo i sedm žen.

Modernizace
Brejlovců pro TSS

D

ne 22. března 2010 převzali zástupci Traťové
strojní společnosti v areálu firmy CZ LOKO v České
Třebové další dvě lokomotivy řady 753, které zde prošly
komplexní modernizací. Tyto výkonné motorové lokomotivy s označením
753 783-0 a 753 784-8 jsou
technicky vybaveny pro vzájemné spojení jako sdružené lokomotivy (takzvané
dvojče) a budou se využívat zejména při technologických přepravách
speciálních vozů v rámci
stavebních akcí. 
(acri)

5

BLS plánuje modernizaci
Největší soukromá
švýcarská železnice
BLS hodlá v období
do roku 2025 postupně
vyřadit starší typy
vozidel a rozšířit
svůj park moderními
soupravami.

S

polečnost dnes provozuje
vedle nových jednotek také
vozy, jejichž průměrný věk
je 33 let, a některá vozidla pocházejí dokonce z počátku 70. let. Jejich stáří se tak blíží 40 rokům.
Dosavadní vývoj vozidlového parku a jeho modernizaci
ovlivňoval rozvoj několika produktů a některé firemní změny.
Jednak to byl vznik a rozvoj sítě
S-Bahn v Bernu, převzetí některých regionálních spojů od SBB,
fúze s menšími dopravci, například s Regionalverkehr Mitelland (RM), a také nový koncept
dopravy na staré Lötschberské
dráze po otevření moderního základového tunelu.
BLS tak od roku 1998 uvedla
do provozu 38 moderních elektrických jednotek R ABe 525
Nina, využívaných především
v systému bernského S-Bahnu.
Šlo o vůbec první typ moderních
nízkopodlažních jednotek s automatickým spřáhlem u BLS.
V letech 2009 a 2010 zavádí BLS
další typ moderních souprav –
RABe 535 Lötschberg –, který je
určen především pro nový koncept rychlé regionální dopravy na staré Lötschberské dráze
(Bern –) Spiez – Kandersteg – Brig
a na odbočce do Zweisimmenu.

Jednotky GTW
jako dědictví

Převzetím společnosti RM získala BLS 13 moderních souprav GTW
z let 2003 a 2004, ale také množství starších vozidel. Podobně převzala od státních SBB sérii vozů
jednotného typu EW III z roku
1975, které jsou v provozu na trase RE Bern – Langnau – Lucern.
Investice do nových vozidel
všech výše uvedených řad stála od roku 1998 BLS a dřívější RM
700 milionů švýcarských franků. Železnice BLS má v současnosti velmi různorodý vozidlový
park, celkem 130 souprav zahrnuje ucelené jednotky i klasické
vlaky s lokomotivami. Nejmodernější z nich jsou dodávány právě
nyní, nejstarší typ však koncepčně pochází z roku 1957. Je představován vratnými soupravami

KONEC. Švýcarský dopravce do budoucnosti nepočítá v příměstské dopravě s vlaky vedenými lokomotivou. 

FOTO martin harák

ZAČÁTEK. Nízpodlažní soupravy řady RABe 525 Nina odstartovaFOTO autor
ly v roce 1998 modernizaci osobních vlaků BLS. 

Stručně o SPOLEČNOSTI BLS

Č

innost firmy BLS AG zahrnuje provozování regionálních
osobních vlaků, autobusů, lodní dopravy v oblasti Bernu a také
železniční nákladní dopravy. Působí také jako správce železniční infrastruktury. Nejznámější
část sítě BLS tvoří od roku 2007

jednotné řady vozů EW I s aktuálním průměrným stářím 26 let.
V provozu jsou ale i další stará
vozidla, např. zmíněné vozy EW
III, převzaté od SBB, nebo vratné
soupravy RBDe 565/566 s průměrným stářím u jednotlivých řad 23
až 34 let.

Plán obnovy do roku 2025

Vedení společnosti BLS naplánovalo postupnou obnovu svých
souprav do roku 2025, kdy chce

Lötschberský základnový tunel
o délce 34,6 km.
BLS je po státních SBB druhým
největším železničním dopravcem ve Švýcarsku. Zaměstnává
přibližně 2 600 zaměstnanců, síť
linek v celkem sedmi kantonech
dosahuje délky 900 km.
vyřadit starší vozidla. Ta budou
mít v době odstavení kolem 40
let. Plán modernizace a volba vozidel byly stanoveny s ohledem
na řadu faktorů. Patřily mezi
ně podmínky infrastruktury se
standardizovanou délkou nástupišť 220 metrů, předpokládané
přepravní výkony, které mají
na vybraných tratích stoupnout
do roku 2025 až o polovinu, nebo
hustota provozu se špičkovými intervaly pouhých 15 minut.

Důležité byly i aspekty zahrnující image, kvalitu a bezpečnost
železniční dopravy u cestujících.
Moderní vozidla tak musí být
klimatizována, nízkopodlažní,
s vybavením pro snadné cestování vozíčkářů, s audiovizuálním
informačním systémem nebo
s vnitřním bezpečnostním kamerovým systémem.
Nezanedbatelné jsou ekonomické a provozní faktory: sjednocení vozidlového parku, a tím
snížení nákladů na údržbu, optimalizace jeho stáří a náhrada
dosluhujících vozidel. Na konci
modernizace bude BLS disponovat pouze čtyřmi typy souprav
proti současným sedmi. Přitom zde nejsou započítány lokomotivy potřebné pro klasické
soupravy.

Dodávky urychlí
vyřazení lokomotiv

Společnost BLS naplánovala tři
etapy obnovy vlaků s celkovým
finančním objemem 1,2 miliardy franků. Plán zahrnuje nákup
dvou typů moderních jednotek
a modernizaci nyní nových vlaků, které budou během 10 až 15
let v polovině své plánované životnosti. Zároveň BLS postupně
vyřadí všechna starší vozidla. To
bude mimo jiné znamenat konec
provozu lokomotivou vedených
regionálních vlaků na tratích
BLS.
V první etapě do roku 2013 plánuje BLS nakoupit 28 nových patrových souprav určených pro
S-Bahn Bern. Jejich působištěm
budou linky S1 Thun – Bern – Fribourg a S3 Biel/Bienne – Bern –
Belp. Zároveň budou vyřazeny
nejstarší vratné soupravy řady
RBDe 566-I, které dosáhnou 40
let aktivního provozu.
V druhé etapě do roku 2018 je
plánován nákup 27 jednopodlažních souprav pro regionální
dopravu a méně frekventované
tratě S-Bahnu. Zároveň začne
obnova interiéru souprav NINA,
které v té době budou 20 let v provozu. Kompletně budou odstaveny nejstarší soupravy sestavené
z jednotných vozů EW III vedených lokomotivou.
Poslední etapa do roku 2025
počítá s pořízením dalších 27 jednopatrových souprav a se zahájením modernizace dnes úplně
nových vlaků pro Lötschbergbahn řady RABe 535. Ve stejné
době zmizí z pravidelného provozu všechny starší jednotky a soupravy vedené lokomotivami.
Petr Šťáhlavský

S využitím Eisenbahn Österreich.

polsko
CTL Logistics
intermodálně

N

ejvětší polský soukromý železniční dopravce, CTL Logistics, přichází
s novým komerčním segmentem – intermodálními dopravními službami,
kde se chce zaměřit na dopravu kontejnerů po mezinárodních tratích. Podle

posledních odhadů by se
trh s intermodální dopravou měl do roku 2015 rozšířit o šest procent, největší
potenciál růstu se očekává
u dopravy kontejnerů z Asie.
CTL Logistics začne nejprve využívat železniční spoje
z Hamburku a Bremerhavenu do partnerských terminálů ve Varšavě a slezském
městě Sosnowiec. Podnik
uzavře strategické dohody
s přístavy a terminály, a tím
uspoří náklady na výstavbu vlastní infrastruktury.
V další fázi začne provozovat spoje z polských přístavů
Gdyně, Gdaňsk a Sopoty.

Dohady kolem
levných tras

Z

ájmové sdružení polských soukromých železničních společností pro
nákladní přepravu (ZNPK)
uplatnilo u Evropské komise stížnost na vlastní vládu.
Zástupci společností podali stížnost na to, že ve změně
poplatků za použití infrastruktury v prosinci 2009
je oproti ostatním zvýhodněn státní podnik PKP Cargo.Podle ZNPK se jedná až
o 250 mil. zlotých (cca 1,5
mld. Kč) za rok, které může
PKP Cargo ušetřit. Představitelé ZNPK sdělili, že
podle Řádu pro stanovování poplatků došlo u lehčích
vlaků ke snížení poplatků
– tyto vlaky vozí ale především PKP Cargo. Soukromí
železniční dopravci využívají zejména těžké vlaky, což
pro ně znamená nárůst nákladů a současně snížení
konkurenceschopnosti.
(mh, sh)

krátké zprávy ze světa
DB získaly většinu
v NordCargo

Spolupráce ruských
a německých železnic

Nabídka Transfrachtu
regionu Salzburg

Do Duisburgu už
brzy šestkrát týdně

Transpetrol koupil
drážní podnik

Společnost DB Schenker R ail získa la
většinový podíl v milánském drážním podniku NordCargo. Firma
Ferrovienord, jež je součástí skupiny FNM, prodala dopravci DB
dalších 11 procent, ta nyní disponuje již šedesáti procenty. Dosavadních 49 procent získala
tehdejší společnost Railion Italia
v září 2008. Dnešní činnost DB
Schenker Rail Italia bude přenesena do NordCarga, pod jejíž střechou budou fungovat obě firmy.
Spojením vznikne podnik čítající 300 zaměstnanců.

Německé dráhy (DB)
a ruské státní železnice (RŽD) otevřeli
v březnu v Petrohradu
mezinárodní centrum
pro logistiku, které by mělo sloužit k výuce nových zaměstnanců. Firmy DB a RŽD by na provoz
tohoto centra měly ročně vynaložit 248 tisíc eur. Šéf RŽD Vladimir Jakunin řekl, že se připravují
další společné projekty s DB, například vybudování velkého překladiště v blízkosti moskevského
silničního okruhu či založení
společného podniku pro dopravu chemikálií.

Německý operátor
kombinované dopravy Transfracht International (TFG) zahájil
k 1. únoru provoz dalšího nákladního vlaku mezi regionem Salzburg a německým
Hamburkem / Bremerhavenem.
Na tuto relaci nasadí dopravce další dva exportní nákladní vlaky. Tím se zvýší dopravní
kapacita na území Rakouska
na celkový počet 26 vlaků za týden. TFG navíc nabízí v Salcburku všem zájemcům velké depo
prázdných kontejnerů, a to společně se svým partnerem CTS.

Společnost TX Logistik z německého Bad
Honnefu zajišťuje
ve spolupráci s DHL
Freight Swerige provoz vlaku kombinované přepravy
mezi švédským Malmö a německým Duisburgem. Čtyřikrát
týdně se v této relaci dopravují
na vagonech silniční návěsy a přívěsy velkých zákazníků. Doba jízdy je kolem 13 hodin, trakci vlaku
převzala společnost Hector Rail.
Zakrátko chce TX Logistik zvýšit
frekvenci na šest oběhů za týden.
K tomu mají vzniknout další spojení na sever Švédska.

Drážní
spedice
Transpetrol, která
je dceřiným podnikem akciovky VTG,
nyní disponuje vlastním drážním podnikem. Podle
zahraničního tisku koupila firmu Bräunert Eisenbahnverkehr
GmbH (BE) z Albisheimu, kterou
v roce 2007 založil podnikatel Rudolf Bräunert. Licence se týkala
hlavně provozování čtyř posunovacích lokomotiv – bez provozování dopravní činnosti. Od konce
roku 2008 však BE využila licenci
na přeshraniční dopravu českého
dopravce Railtransport.

Železnice v Belgii
oslaví 175 let

SBB Cargo oddělí
mezinárodní činnost

První lokomotivy GE
dorazily do Nigérie

EU prověřuje půjčku
pro ZSSK Cargo

Nové dacie přepravují
po kolejích

Osobní železniční přeprava byla v Belgii
zahájena 5. května
1835 na 28 kilometrů
dlouhé trati z Bruselu do Mechelenu. Letos, přesně
v den 175. výročí, pojede v historickém vlaku na této trati belgický král se svými hosty. Mimoto
se o prvomájovém víkendu uskuteční v centru hlavního města
Bruselu velká železniční pouť.
Na Place du Palais budou na speciální trati jezdit historická i moderní železniční vozidla a nádraží
Schaerbeek se stane výchozí stanicí historických parních vlaků.  

Dopravce SBB Cargo
se chce dostat z červených čísel. Jedním
z kroků má být oddělení vnitrostátní a mezinárodní činnosti. Před tímto
rozhodnutím ztroskotaly plány
na spojení se zahraničním partnerem. Podnik oznámil, že oddělení aktivit bude rozpracováno
během prvního pololetí. Již dnes
je však jisté, že organizování a vedení ucelených vlaků v alpském
tranzitu, především na koridoru
mezi přístavy v Severním moři
a severem Itálie, bude vyčleněno
do samostatné společnosti.

Společnost GE Transportation začátkem
letošního února informovala o dodávce
prvních pěti z celkového počtu pětadvaceti dieselových
lokomotiv pro Nigérijskou železniční korporaci. Zbylá vozidla
dorazí v druhé polovině tohoto
roku. Objednávka na lokomotivy
C25 EMPD byla podepsána v květnu 2009 a potvrzena nigerijským
ministerstvem dopravy. Ty jsou
určeny k tažení jak nákladních,
tak i osobních vlaků na tamní síti
zahrnující 3 505 km jednokolejných tratí o rozchodu 1 067 mm.

Evropská komise zahájila koncem února
ověřovací řízení kolem státní půjčky pro
slovenský podnik železniční nákladní dopravy ZSSK
Cargo. Slovenský stát poskytl
tomuto dopravci v březnu 2009
půjčku ve výši přes 166 milionů
eur (cca 4,3 miliardy Kč) na překonání finančních problémů.
Podle názoru úřadů EU mohlo toto opatření znamenat protiprávní státní pomoc. Komise
bude zjišťovat, zda by soukromý
poskytovatel kapitálu postupoval stejně jako slovenská vláda.

Pro dopravu nových
osobních aut značky Dacia z Pitesti
do Monfalcone v Itálii
využívá nyní logistický
podnik Gefco služeb železnice.
V této relaci se má za rok přepravit kolem 10 tisíc aut týdenními
ucelenými vlaky. Doba přepravy
činí dva dny. Pro vedení vlaků získal dopravce Gefco dceřiný podnik rakouských drah Rail Cargo
Austria (RCA), který je dopravuje
mezi rumunským městem Craiova a hraničním italským Tarvisiem. Zde je přebírá společnost
RCA Linea. 
(kla, sh, šra)  
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SOSaD REKREACE BULHARSKO – SOZOPOL 2010

NABÍDKA REKREACE

SOSaD nabízí rodinnou rekreaci v Sozopolu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možnou přistýlkou. Každý pokoj má své sociální
zařízení, balkon, televizi.
V ceně je doprava lehátkovým vozem ČD, transfer, ubytování,
služby delegáta.

DOLNÍ LOMNÁ – Beskydy
– chatky
Ceny ubytování za chatu
a noc/5 lůžek+přist.
15. 6.–30. 9. 2010 – 350 Kč
30. 9.–20. 12. 2010 – 250 Kč
víkend (2 noci) bez rozdílu data
400 Kč.
PODHÁJSKA – Slovenské
moře – ubytování RELAX
2lůžkové až 4lůžkové pokoje s kuchyňkou a soc. zařízením
1. 5.–30. 6. 2010 od 230 Kč noc/os.
1. 7.–31. 2010 od 280 Kč noc/os.,
přist. 150 Kč
30. 8.–3. 12. 2010 od 230 Kč noc/os.
ubytování 15 min. chůze od areálu termálních lázní s celoročním provozem.
VYSOKÉ TATRY – Nový Smokovec
(Sibír) – apartmány
Velký Slavkov – penzion
1. 5.–31. 10. 2010 – 1000 Kč
cena = za 4 osoby/noc
CHORVATSKO – Biograd na Moru
30. 8.–6. 9. 2010 – 4 650 Kč noc/
os. – zahrnuje pobyt 8 dní/7 nocí,
POLOPENZI.
Ubytování se nachází přímo na pláži, doprava vlakem
samostatně.

Termíny:
odjezd z Prahy
1.
9. 6.		
2.
29. 6.		
3.
10. 7.		
4.
20. 7.		
5.
31. 7.		
6.
10. 8.		
7.
21. 8.		
8.
2. 9.		

návrat do Prahy
3. 7.		
14. 7.		
24. 7.		
4. 8.		
14. 8.		
25. 8.		
6. 9.		
18. 9.		

cena
4 000 Kč
4 300 Kč
4 000 Kč
4 300 Kč
4 000 Kč
4 300 Kč
4 300 Kč
4 300 Kč

Rekreace není dotovaná z CSF a je na ni možno přispět
ze SF organizačních složek.
Přihlášky na SOSaD žst. Děčín tel.: 972 433 391 p. Michalec.

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

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

Nabízíme volná místa pro děti
na LT v termínu 4.–17. 7. 2010
ve westernovém městečku.
Info: www.stonetown.cz,
tel. 606 784 582.

CALABRIA, ITáLIe

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE
MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, vilky,
bungalovy
přímo u moře, plážový servis,
bazén – to
vše v ceně bez dalších příplatků
a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707
www.susanna-viaggi.cz

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

PŘIJMEME
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

Objednávky a kontakt: ZO OSŽ
žst. Bohumín tel. dr.: 972756407, 56243, st.: 596 016 244,
mob.: 603 546 254, foto a info
na www.zvoszboh.wz.cz

Dětský tábor

Opravený salonní vůz
Na právě probíhající
výstavě salonních
vozů v nizozemském
Utrechtu má své
zastoupení také
Česká republika.

P

řehlídka věnovaná cestování evropských panovníků
po železnici se koná do května,
sjelo se na ni 12 vagonů korunovaných hlav z celé Evropy. Salonní
vůz Ferdinanda d´Este ze sbírek
Národního technického muzea
Praha je zde zároveň jediným zástupcem habsburské panovnické dynastie. Byl vyroben firmou
Ringhoffer v roce 1909, po vyřazení na přelomu 60. a 70. let jej
roku 1971 převzalo NTM a příležitostně se používal při historických jízdách, nějakou dobu ho
měl v péči KHKD.
V říjnu 2009 byl „salon“ převezen do firmy Olpas Moravia
v Krnově, kde prodělal celkovou
opravu. V rámci restaurátorských
prací, které probíhaly do začátku
března 2010, byla opravena karoserie vozu a jeho pojezd tak,
aby byl funkční a mohl být přepravován po kolejích. Po více než
sto letech prošel odbornou rekonstrukcí interiér. Byly doplněny některé chybějící prvky, třeba
zrcadlo, hodiny nebo sanitární sklo. Jako vzor posloužily his-

Vynikající počasí,
slunce a upravený sníh
rámovaly mistrovství
ČR železničářů
ve sjezdovém lyžování.

Z

ávody se konaly 18. a 19. března na sjezdovce Šachty u Vysokého nad Jizerou. Zhruba
stovka účastníků z řad zaměstnanců ČD, ČD Cargo, SŽDC,
případně jejich rodinných příslušníků, využila ubytování
a pohoštění v hotelu Lesní chata

Itálie – Ischia – vlastní doprava, nejen pro seniory

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.
Poslední 2 volná místa!
• 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. Poslední volná místa!
Podrobnosti a programy viz katalog Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

Autobusové jednodenní zájezdy

• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč, odjezd z Českých Budějovic,
• 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč, odjezd z Českých Budějovic,

• 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

• 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.
Nyní sleva – cena na osobu za 4 noci je 4 550 Kč, za 6 nocí 5 600 Kč.
• Studio Lomnica – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry,
garsoniéra v blízkosti žel. stanice pro 2–3 osoby s vlastním soc.
zař., lednicí, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Cena 2 680 Kč
za osobu a 7 nocí.

ČR

EXTERIÉR. Opravený vagon při pobytu na Masarykově nádraží. 

INTERIÉR. Na této pohovce sedával český korunní princ a rakouský arcivévoda František Ferdinand d´Este. 
torické fotografie a dochované
plány. Dne 25. března byl vůz oficiálně předán muzeu a po několika zkušebních jízdách převezen
do Prahy, kde v hale budoucího

FOTO IVO MAHEL (2x)

železničního muzea na Masarykově nádraží probíhaly poslední kosmetické úpravy. V úterý
6. dubna se pak vydal na cestu
do Utrechtu.  martin navrátil

Nejlepší mezi brankami

• 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.

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.

15/2010

• 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.
Ceny platí do 30. 6., nástupy podle volné kapacity hotelu.

v Kořenově. O tituly se bojovalo
na sjezdovce, která je mimochodem unikátní tím, že parkoviště i přístup k ní jsou v její horní
části.
První den se jel obří slalom,
druhý den pak slalom. V obřím slalomu na 24 branek byly
nejrychlejší mezi ženami Dita
Hallová z GŘ ČD (3.), Jarmila Navrátilová z SDC Olomouc
(2.) a každoroční vítězka Zdeňka Hicklová z KCOD Pardubice.
Z mužů se štěstí doplněné dobrou formou smálo na Martina Doležala z SDC SS Plzeň (3.)

a Roberta Valu z SOKV Ostrava
(2.), na „bedně“ nejvýš stanul Pavel Čížek z SDC Hradec Králové,
který týž den slavil i své 58. narozeniny. Druhý den ve slalomu
speciál na 38 branek bylo pořadí žen na prvních třech místech
stejné jako v předešlém závodu,
mezi muži se k medailistům
z obřího slalomu v pořadí Doležal (1.) a Vala (2.) přidal Michal
Konopa z DKV Praha (3.). Mistrovství republiky ale bylo vedle
možnosti poměřit si síly i příjemnou příležitostí zažít zajímavá setkání.
(mn)

• Hotel Centro Hustopeče
(popis hotelu v katalogu Dovolená na straně 35):
– 23.–25. 4. O Hustopečskou pečeť. Cena 1 660 Kč (dospělá
osoba) za pobyt zahrnuje: 2 noci, 2x snídani (bufet), 1x vstup
na přednášku o vinařské tematice, 1x katalog vystavovaných vín,
1x degustační skleničku, 1x vstupenku na soutěž o Hustopečskou
pečeť, neomezenu konzumaci všech vzorků vín, vystoupení
cimbálové muziky Jožky Šmukaře, 1x latté nebo cappuccino,
1x dárek na rozloučenou, 10% slevu na gastronomické služby
(stravování a nápoje), volný přístup na wifi, parkovné, poplatky.
– Tři dny s vínem na Jižní Moravě, nástupy podle volné kapacity
hotelu a přání klientů, cena 2 990 Kč/os./pobyt zahrnuje: 2 noci,
2x snídani (bufet), 1x degustaci ve vinném sklípku, 2x večerní
menu ve vinném stylu, 1x částečnou masáž, 1x mísu s ovocem
na pokoji, dárek na rozloučenou, volný přístup na wifi, parkovné,
poplatky.
– Romantický pobyt – cena 1 950 Kč/os./pobyt zahrnuje:
2 noci V Domě Pánů z Vizovic, 2x snídani (bufet), 2x romantickou
večeři v historickém salónku, 1x lahev vína dle výběru,
1x mísu s ovocem nepokoji, 1x částečnou masáž, 1x balíček
nejromantičtějších míst jižní Moravy, 1x zamilovaný dárek
z Vizovic na rozloučenou, hodinu hry kuželek, biliardu,
kulečníku v Centro klubu, parkovné, poplatky.
• 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

Vydávají České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 | Vychází každý čtvrtek. | e-mail: zeleznicar@cd.cz | www.cd.cz/zeleznicar | Předseda redakční rady: Jiří Havlíček
ŠÉFREDAKTORKA: Sandra Chvojková | VEDOUCÍ REDAKTOR: Pavel Tesař | Adresa redakce (místo vydání): Železničář, České dráhy, a.s., generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. | Redaktoři – tel. 972 233 091
Havířov – tel. a zázn. 972 751 478 | TECHNICKÁ REDAKTORKA: Ivona Hybrantová (Hybrantova@gr.cd.cz) | OBJEDNÁVKY INZERCE a předplatného: Eva Balíková, tel. 972 233 090, e-mail: Balikova@gr.cd.cz | Uzávěrka inzerce ve čtvrtek ve 12 h.
Honoráře dopisovatelům se zasílají měsíčně bankovním převodem. Nemohou však být vyplaceny, pokud autor nesdělí redakci adresu, rodné číslo a číslo účtu. | Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Vydavatelský servis zajišťuje GRAND PRINC, spol. s r. o. | Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 6680 ze dne 4. 2. 2003 | ISSN 0322-8002

LIDÉ A PŘÍBĚHY

15/2010

pošta
Padesát let pracuje
u jedné firmy

J

en málo lidí se může
pochlubit tím, že byli věrni jednomu podniku padesát let. Tímto ojedinělým
rekordem se pyšní Vladimír Hrubý – výpravčí z Ne
ratovic. K ČSD nastoupil
v roce 1960 do železniční
stanice Praha-Veleslavín
a 18. března 2010 odsloužil
prý opravdu poslední směnu v Brandýse nad Labem.
Vztah ke dráze si našel již
jako dítě. V době základní

vojenské služby jezdil jako
průvodčí nákladních vlaků. Po návratu z vojny pracoval jako záloha tehdejšího
provozního oddílu. Vystřídal všechny stanice z Dejvic
ke Kladnu i další. S manželkou, též výpravčí, vychoval tři děti – dva kluci jsou
strojvedoucí. Důchodový
věk se mu naplnil ve stanici Neratovice. Potom sloužil
dva roky v Byšici a pět a půl
roku v Brandýse nad Labem.
Za svoji kariéru neměl žádnou nehodu. V menších stanicích se mu sloužilo dobře,
i když tam dělal jako výpravčí všechno. Až na jednoho měl štěstí na přednosty,
kteří mu vždy dokázali poradit. Během služby zaškolil
spoustu nových výpravčích.
Snad si na něj ještě někteří
vzpomenou.
Stanislav Kitzberger


Když pohotový
revizor zasahuje

D

ne 24. března jsem vezla jako vlakvedoucí vlak
2310. Ve stanici Kralupy nad
Vltavou nastoupil revizor Pavel Suchý. Před zastávkou
Nelahozeves zámek vlak zastavil, tak jsem šla zjistit, co
se děje. Strojvedoucí mi sdělil, že jsme přejeli nějakou
paní. Revizor, jak to slyšel, ji
šel se strojvedoucím hledat.
Já jsem mezitím informovala
cestující a volala dispečera.
Revizor poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranné služby. Ta paní vytáhla
z pod vlaku a převezla ji k vrtulníku. Já už jsem v takových podobných situacích,
kdy jsme někoho srazili, dvakrát byla, ale už nebyla potřeba první pomoc. Poté, co
jsem slyšela paní pod vlakem naříkat, jsem revizorovi opravdu moc vděčná, že
se o vše postaral. Nevím, jak
bych to ustála. Díky němu
jsem se mohla maximálně věnovat cestujícím. Vše
se odehrávalo velmi rychle. Dispečer zajistil autobus,
kterým jsme odjeli do stanice Nelahozeves, kde na nás
čekala náhradní souprava.
Zde ještě revizor usměrňoval
neukázněné cestující, kteří odmítali jít podchodem.
Mnohokráte vám děkuji,
pane Suchý.

Alexandra Jirsová

Sežene rezervace,
které běžně nejdou
Chtěl bych touto cestou poděkovat vašemu spolupracovníkovi, panu Miroslavu
Vršovskému, který poskytuje služby drah společnosti ČD
travel po celé Evropě včetně
Ruska. Jeho znalosti a profesionální přístup jsou skutečně nevídané. Osobně s ním
spolupracuji od roku 2008
a pomohl mi sehnat slevy
a rezervace, které normálně
na běžných nádražích nejsou
dostupné. Bylo to Španělsko
a Portugalsko, tunel pod kanálem La Manche a letos to
bude Skandinávie.

Zdenek Šitina

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.
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Komandující na lyžích

míří k moři, neváhá přidat „prkno“ na střechu auta. „Beru ho
všude s sebou, do Itálie, kamkoliv, skoro jako děťátko,“ usmívá
se a dodává, že leckoho možná
překvapí, že na moři je surfování jednodušší. „Je tam stabilnější vítr, i když jsou nějaké vlny,
voda má větší hustotu a nadnáší. Myslím, že jezdit na českém
rybníku je daleko horší,“ srovnává a ve výčtu svých sportovních
aktivit míří pro změnu na pevninu. Na svém horském kole značky Merida, případně při běhání,
prý směřuje hlavně do míst, kde
není moc lidí, ideálně kolem rybníků, řeky, na kopce a do skal.

Finalista loňské
soutěže Tvář ČD,
profesí komandující
z Českých Budějovic,
miluje a aktivně
provozuje sport
v mnoha podobách
a v každé roční době.

L

etos v březnu si Jiří Uhlíř
zkusil zabojovat v alpských
disciplínách na mistrovství
republiky železničářů ve Vysokém nad Jizerou. Se sportem začínal už v dětství, a to převážně
v klasice – atletice.
„Asi tak do 16 let jsem závodil u nás v Táboře na tehdejším
Stadionu míru, hlavně v běhu
na 1 500 metrů nebo na tři kilometry. Jezdil jsem i po nějakých
krajských soutěžích, ale nejlepší jsem určitě nebyl,“ říká sympatický mladý muž. Podle svých
slov lyžuje asi 30 let. „První impulz k vášni pro zasněžené kopce
přišel hlavně od rodičů a mladší sestry. Protože pocházím z jižních Čech, tak nejvíc na lyže
jezdím na Šumavu a do sousedního Rakouska a do Itálie,“ pokračuje Uhlíř.

Setkání u sjezdovky

Nacházíme se na mistrovství železničářů ve sjezdovém lyžování,
které proběhlo 18. a 19. března
na sjezdovce Šachty u Vysokého
nad Jizerou. Na adresu pořadatelů Jiří Uhlíř poznamenal: „Mistrovství je super. Na to, že máme
konec března, je skvělé, že je docela slušný sníh a že organizátoři vůbec dokázali něco takového
připravit. Obecně ve srovnání
s jinými lyžařskými středisky
se tady v Krkonoších platí stejné peníze za minimální služby
a nesrovnatelně kratší sjezdovky, než jsou třeba v zahraničí.“
První kolo soutěže bohužel
neproběhlo podle jeho představ. Jak mi sám řekl, utekla
mu jedna brána. To druhé kolo,
snazší než první, už prý nemělo chybu. „Branky byly postaveny víc napřímo, aby trať byla
rychlejší a nebyla tam žádná záludnost, takže se dalo lépe vyvarovat chyb,“ hodnotí svůj výkon
na soutěži, jejíž slalomové disciplíny provázely báječné slunečné
podmínky na poněkud mokřejším sněhu. Asi tak před deseti
lety Jiří Uhlíř zkoušel i snow
board, ale zase se vrátil k lyžím.
„Je to úplně něco jiného, zhruba tak, jako když vám na lyžích
svážou nohy dohromady. A pád
je tak jedině o přeražení páteře!“
směje se.

Na dráhu nastoupil
ještě před vojnou

SPORTOVEC. Jiří Uhlíř v zimě lyžuje, v létě zase dává přednost
surfování, horskému kolu a běhání v přírodě.

FOTO AUTOR (2x)

jak šel život Jiřího Uhlíře

P

o vystudování oboru Mechanik kolejových vozidel
na Středním odborném učilišti železničním v Českých Velenicích nastoupil jako mechanik
do tehdejšího Lokomotivního depa Tábor. Po návratu z vojny přešel pod stanici Tábor jako
průvodčí osobních vlaků. Již čty-

ři roky pracuje jako komandující. Při zaměstnání vystudoval
obor Podnikatelská administrativa na Slezské univerzitě v Opavě. V loňském roce se dostal
do finále soutěže Tvář ČD. K jeho
zálibám patří historie a cestování, především po hradech a zámcích. Má osmiletou dceru Elišku.

jsem táborský
patriot, tohle
město by měl
vidět každý.
dě. Na táborské nádraží i depo,
a koneckonců i na nejstarší
elektrizovanou dráhu v Evropě,
Křižíkovu Bechyňku, nedá dopustit. A vůbec Tábor má coby
své rodné město strašně rád.
„Jsem táborský patriot, hlavně
staré město, které bylo v posledních letech pěkně opraveno, by
měl vidět opravdu každý.“

To byl slušný výsledek

Surfování na moři je
snazší než na rybníku

A když už jsme naťukli další sportovní záliby pohledného komandujícího, podle jeho
slov mezi nimi dominují surf,
běhání a kolo. Se surfařským
prknem vyráží hlavně na Lipno a k Hornímu Dvořišti, často
na prázdninové kempy na Vranovské přehradě. V létě, když

Nejen sportem je ovšem živ člověk. Neméně důležitou roli hraje
v životě Jiřího Uhlíře také práce. Každý zaměstnanec Českých
drah zřejmě ví, co zhruba obnáší profese komandujícího vlakových čet a jaké se při ní asi řeší
obtíže.
„Psychicky jsem docela zdatný, tak se nenechám poznamenat nějakými výkyvy. Nejhorší
jsou situace, kdy v rámci nějaké neschopnosti vypadne člověk
a musí se improvizovat tak, aby
se nahradil. Někdy je to lehčí, někdy horší, ale vždycky se
to, alespoň zatím, povedlo. Respektive musí se to povést!“ říká
zasvěceně a dodává: „Základem
u nás je dobrý kolektiv, panuje
tu bezvadná symbióza jak s vedením, tak s ostatními kolegy.“
Jiří Uhlíř komanduje zatím
čtyři roky, před tím pracoval
jako vlakvedoucí, ovšem na dráhu nastupoval – s klukovskou
touhou řídit mašinu – jako mechanik do Lokomotivního depa
Tábor v roce 1992. V této profesi
vydržel čtyři roky a pak šel k jíz-

ZÁVODNÍK. Na mistrovství železničářů ve sjezdovém lyžování v Krkonoších sice medaili nezískal, ale i tak byl s výsledkem spokojený.

A na závěr dlužíme čtenářům
výsledek Jiřího Uhlíře (soutěžil
s č. 50 a 100) ze zmíněného mistrovství železničářů. V obřím
slalomu skončil časem 1:46,90
na 27. příčce, ve slalomu speciál pak časem 1:39,67 obsadil 19. místo. Slušný výsledek
na to, že si, jak mi těsně před závodem řekl, jenom chtěl lyžování ve zdraví užít. „Pro mě to byla
opět zkušenost s bránami po nějakých patnácti letech,“ dodává
s úsměvem.
Martin Navrátil

pošta
Práce u drah
jsem si vždy vážil

K

dyž jsem byl malý, byl
jsem nesmírně hrdý
na to, že mohu už v první
třídě poučovat spolužáky
i paní učitelku o tom, jak to
na dráze chodí. Protože tam
pracoval již zemřelý děda,
pracuje tam táta, všichni
strejdové i moje o dost starší
sestra. Když mi táta poprvé
půjčil do ruky regulátor, byl
jsem v nebi nikoli sedmém,
ale v nejméně o řád vyšším. Cestou do školy jsem
ve vlaku předkládal svoji „volnou“. Byla na rozdíl
od obyčejné šedivé žákovské
zářivě žlutá, velké okřídlené kolo tvořilo její podklad,
v rohu měla státní znak
a představte si, že občas některý starší průvodčí při jejím zhlédnutí zasalutoval.
Nebuďte pak pyšný na to, že
patříte ke dráze. Tohle vše
bych nepsal kdybych nevěděl, že jsem zdaleka nebyl
osamocen. Kdybych nevěděl, že dodnes jsou kluci,
kteří jdou, či teprve touží jít, v tátových stopách
do světa kolejí.
Nastoupil jsem na dráhu před padesáti léty a dodnes se s ní nedokázal
rozloučit. Případnou ztrátou jízdních výhod přibude
na dráze těch, kdo ji nebudou mít za nic jiného, než
za krátkodobého zaměstnavatele. Vždyť změna je
život a být v jednou podniku déle než dva roky se moderním světě příliš nenosí.
Nerozumím ekonomice,
pouze se nemohu zbavit kacířské myšlenky, že pomocí čísel lze dokázat téměř
cokoli, ztráty či úspory nevyjímaje. Je celkem snadné
prezentovat třeba zrušení
jízdních výhod jako přímočarý a každému jasný krok
k lepšímu hospodaření.
Kdysi se na dráze nechodilo
„do práce“, ale „do služby“.
Mělo by to platit znovu,
nejen na dráze, ale i jinde, politiku a hospodářství
nevyjímaje.

Vladimír Klimeš

Nakupujte jízdenky
přes automat

Z

ačátkem letošního roku
jsem si pořídil In-kartu
Českých drah a jsem s ní velmi spokojený. Kartu využívám proto, že každý týden
jezdím do Brna a cesta je
prostřednictvím této karty
o dost levnější, navíc používám elektronickou pěněženku. Po měsíci a půl jsem se
odvážil zakoupit si jízdenku
pomocí karty přímo v automatu na vlakovém nádraží.
Musím říct, že mám z takového nákupu velkou radost,
protože jsem nemusel stát
vůbec ve frontě. Nákup jízdenek přes automat doporučuji všem, je to moderní
a rychlejší než u klasické poJiří Strnadel
kladny. 

Díl 2.: Proboha, zastavte ty vlaky
Ve druhém příběhu
se tentokrát moc
nezasmějeme. Jenže
služba na železnici je
také o vážných věcech.

V

enku lilo jako z konve.
„Pepo, hytlák dej na vlak,
pět vozů odraz na druhou,
já je tam chytnu, a pak se někam
uhni, výpravčí potřebuje kolej pro
osobák. A hoď sebou, prý už je
na cestě,“ řekl do vysílačky vlakvedoucí Jonáš a narazil si na hlavu
kapuci. Čert aby vzal takovouhle
práci. Výkaz vozidel dvakrát přepisoval kvůli nečitelnosti, v botách mu nepříjemně čvachtalo
a výpravčí chce přerušit posun.

Nemůžu najít čubu

Stačilo pět minut a byli by s prací
hotovi. Těšil se, jak si uvaří kávu
a shodí ze sebe promočenou blůzu.

P

racoval jsem na dráze celý
život. Čtyřicet let uteklo
jako voda, a tak je na co vzpomínat. Jsou to vzpomínky veselé i smutné. Některé jsou
osobní, některé vyslechnuté,
některé upravené, ale všechny se týkají železnice a nás,
železničářů. Léta služby se
nám záhadným způsobem
dostala do krve. Jednoho dne
pak při odběru zjistíme, že
naše krev je modrá.

Vykročil. Kapky deště mu pleskaly do kapuce. Kde jen může být ta
zarážka? Před půl hodinou ji viděl
na stezce mezi první a druhou kolejí. Teď jako by se propadla.
„Pepo, raději zajeď, nemůžu najít čubu!“ volal do vysílačky. Pozdě, odvěšené vozy právě
pomalu vjíždí na druhou kolej.
Pepa zůstal u mašiny a radí mu:
„Tak si naskoč a zabrzdi to!“ Vozy
se blížily, jejich rychlost se zvyšovala. Vlakvedoucí Jonáš, zkušený
železničář, který jezdí s manipuláky již dvacet let, si pohledem
vybírá třetí vůz.
Rozbíhá se, rukou se chytne
madla, odrazí se a chce vyskočit
nahoru jako už tolikrát, ale noha
mu sjela z mokré stupačky. Zůstal viset za madlo jednou rukou
v mokré rukavici. S vypětím sil
přidává druhou a snaží se přitáhnout nahoru. Nedaří se. Ruce mu
kloužou po mastné trubce dolů.
Polil ho pot, který cítil i na pro-

močených zádech. Takhle blbě
přišel loni Venca o nohu.

To bude pěknej průšvih

Podařilo se mu odrazit a padl
mimo kolejnici těsně vedle vozů.
Narazil si loket a obě kolena. Vozy
jedou dále a na spádu ve stanici nabraly rychlost odhadem tak
25 až 30 km/h. Vzpomněl si, jak
jim inspektor kladl na srdce zákaz spuštění vozů na volnou kolej
na spádu větším jak 2,5 promile.
A tady byly tři a na zhlaví ještě
více! „To bude pěknej průšvih!“
prolétlo mu hlavou. Vzápětí ztuhnul. Vzpomněl si na výpravčího
a osobák. „Ježišmarja, vlak už je
na cestě!“ Ještě vleže volá do vysílačky signalistu na dvojce: „Franto, na druhé jedou vozy, zastav
to!“ Signalista ale neslyší nic. Jonášova vysílačka je němá.
Franta se sice dívá na jedoucí
vozy a myslí si: „Proč nebrzdí? Jedou nějak moc rychle.“ A než do-

myslel, vozy byly ve výměnách.
Protivně a ostře zazněl zvonek rozřezu a v pákovém přístroji mocně
zarachotilo. Jedenáctka výhybka je říznutá, kladka se pootočila a vozy ujíždějí ze stanice. Nikdo
na nich není. Marně za nimi běží
vlakvedoucí Jonáš. Nemá šanci.

Hrozivý pocit bezmoci

Signalista stojí jako solný sloup.
Ví o osobním vlaku, který se nezadržitelně blíží. Ví, že v něm jede
jeho manželka, která byla v okresní nemocnici na vyšetření. Několikrát si na ni během dopoledne
vzpomněl. Jak asi dopadla? Začne
jednat. Vytrhne sluchátko z vidlice a volá výpravčího: „Proboha,
zastavte ty vlaky! Ujely vozy!“ Nelze. Není čím, není jak. Osobák
vysílačku ještě nemá. Hrozný pocit bezmoci. Všichni vědí, co se
musí stát, a přesto nemohou nic
dělat. Pak zavolají sanitky a inspektory. otakar drahorád
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za poznáním

kam jet
Za kouzlem
moravského vína

F

estival otevřených sklepů probíhá v sobotu 17.
a neděli 18. dubna v Louckém Klášteře ve Znojmě.
Návštěvníci mohou získat
po předložení jízdenky ČD
slevu 20 procent z ceny vstupenky zakoupené na místě.
Jízdenka musí mít cílovou
stanici Znojmo a platnost
do 16. nebo 17. dubna. Přibližný počet degustačních
vzorků třicítky vinařů se
bude pohybovat kolem tří
set. K degustaci budou vína
nejenom velkých vinařství,
jako je Znovín nebo Víno
Hort, ale také menších vinařů, kteří produkují třeba
jen několik tisíc lahví ročně. Již tradiční součástí festivalu je gurmetské menu.
Další informace na webu
www.otevrenesklepy.cz.

Pro příznivce
drahých kamenů

V

íkend 17. a 18. dubna nabízí možnost zajímavého programu těm, kteří
holdují geologii a skryté
kráse minerálů. V Dělnickém domě v Oslavanech
proběhne mezinárodní prodejní výstava minerálů,
drahých kamenů a šperků. Otevírací doba je v sobotu od 10 do 20 hodin,
v neděli od 10 do 18 hodin.
Pro cestující Českých drah
je připravena opět zajímavá
nabídka. Po předložení jízdenky, na kterou do Oslavan přicestují, obdrží slevu
ve výši 30 procent. Děti
do 15 let mají vstup zdarma.

Rosické muzeum
otevře podesáté

M

uzeum v bývalé vodárně v žst. Pardubice-Rosice nad Labem zahájí
1. května jubilejní desátou
sezonu. Už 30. dubna bude
vypraven zvláštní motorový rychlík Praha – Pardubice, tvořený vozem M 131.1386
sdružení LokálkaGroup.
V sobotu 1. května pojede
vůz M 131.1515 jako zvláštní
osobní vlak z Kolína (7.00 h)
do Pardubic a dále do Hradce Králové a zpět. Čtyři páry
motoráčků se obrátí mezi
Pardubicemi a Rosicemi n.
L. a jeden z místních vozů
odjede přes Přelouč (9.04 h)
a Chrudim město (10.15 h)
na okružní jízdu po chrudimských lokálkách. Na neděli 2. května je nachystána
jízda motorového vlaku
z Pardubic hl. n. (9.40 h)
do Slatiňan a zpět, kde
bude zpřístupněna expozice
ve vodárně, a z Pardubic-Rosic n. L. (10.50 h) přes Moravany do Holic a zpět. Po oba
dny budou jezdit historické
trolejbusy na lince Dubina
sever – Polabiny Sluneční.
Více informací na stránkách www.pshzd.cz.

Na půlmaraton
do Plzně

P

řijeďte se podívat v neděli 25. dubna do Plzně
na Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen. Start je
v 11.30 h před hotelem Marriott Plzeň, vyhlášení výsledků se očekává již dvě
hodiny poté. Mistrovství
se koná od roku 1994, mezi
partnery soutěže patří také
České dráhy. 
(hop, mn)
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Nejdůležitější přístav monarchie
Při cestách kolem
Jaderského moře se
zastavte v italském
Terstu. Kromě zvláštní
středoevropské
atmosféry tu najdete
meziměstskou
tramvajovou linku.

tlačný vozík, který pomocí lana
mezi kolejemi vystrká tramvaj
něco přes jeden kilometr dále
do nadmořské výšky 177 m. Při
jízdě opačným směrem jede vozík jako první a tramvajový vůz
za sebou táhne i brzdí. Po vyjetí
úseku na laně pokračuje tramvaj opět sama k městečku Opčina po úpatí úsekem dlouhým
4 km s maximálním stoupáním
8 procent.
Vrcholový bod dráhy je ve stanici Obelisco v nadmořské výšce 343 m. To již jsme v Opčině,
kam nás tramvaj přivezla nejen městskými ulicemi, ale

J

eště v říjnu 1918 leželo město Terst v Rakousko-Uhersku
stejně jako Praha nebo Brno.
Jednalo se dokonce o největší
přístav podunajské monarchie.
Po skončení 1. světové války právě sem přijížděli českoslovenští
legionáři loděmi z ruského Vladivostoku. A ještě jedna zajímavost: představitelé tohoto města
nad Jadranem kdysi okopírovali
naše plynové osvětlení tak dokonale, že ponechali na kandelábrech i pražský znak.

jediná tramvajová
linka v terstu
zdolává výškový
rozdíl 340 metrů.

Veřejné dopravě dominují
železnice a autobusy

Zřídkakde si tak silně uvědomíte, že stojíte na skutečné křižovatce kultur, jako v tomto občas
melancholickém, ale hned zase
podnikavostí překypujícím městě. Terst se dnes rozkládá na výběžku italského území, jež se
táhne v úzkém pásu směrem
k slovanské oblasti. Je nasáklý středoevropskou atmosférou,
ovzduším dávno zaniklých časů.
Toto starobylé, ale i moderní
a průmyslové město čítá dnes
asi 210 tisíc obyvatel. Místní
lidé po 2. světové válce měli velké
možnosti uplatnění ve zdejším
průmyslu, který se začal postupně vyvíjet. Hutnické, strojírenské, chemické, potravinářské
a naftařské závody dávaly obživu
tisícům lidí. Nejvíce pracovních
míst bylo samozřejmě v přístavu, což znamenalo i bouřlivý rozvoj dopravy lidí do zaměstnání
z okolních obcí a městeček.
Dnes dojíždí zhruba 50 procent
pracujících auty (tedy individuální dopravou), zbytek používá
železnici a autobusy, které tvoří
páteř městské hromadné dopravy. Kdysi jim pomáhaly i trolejbusy, ale se stále přibývajícím
automobilovým provozem se
tento dopravní prostředek zrušil. Ani tramvajová doprava se
do ulic Terstu již nevešla, a proto koleje v centru města opustila v roce 1970. Jako jediná zůstala
linka č. 2, která je nejenom důležitou spojnicí s městečkem Villa Opicina (slovinskou menšinou
nazývaná Opčina), ale i kuriozitou mezi tramvajovými provozy.

ZÁMEK. Severozápadně od města se tyčí nad mořskou hladinou sídlo Miramare. Je neoklasicistickým
FOTO archiv autora (4x)
výtvorem rakouského arcivévody Maxmiliána, bratra císaře Františka Josefa. 

informace
o MĚSTu TERST

Dnešní tvář
provozu na kolejích

1

JMÉNO
V italštině se nazývá
Trieste, v chorvatštině
a slovinštině Trst, v němčině Triest.

2

OBYVATELÉ
Dnes tu žije asi 210 tisíc
lidí. Z menšin zde přetrvali především Slovinci. Nejvíce obyvatel žilo v Terstu
před 1. světovou válkou, kdy
to byl nejdůležitější přístav
Rakousko-Uherska.

VÝHYBNA. Křižování vozidel na lanovém úseku. 

FOTO Jan Fabián

3

HOSPODÁŘSTVÍ
Jedná se o jedno z nejbohatších měst Itálie. Svůj význam si udržely loděnice
a výroba lodních motorů.

4

DOPRAVA
Železnice sem vede
od roku 1857 (z Vídně). Kdysi
tu jezdily i trolejbusy, z tramvajové sítě se dochovala pouze jediná linka, která místy
připomíná lanovou dráhu.
Hodinový lístek pro městskou dopravu stojí 1 euro,
celodenní 3,30 eura.

HISTORIE. Tramvaje v Terstu projížděly i tunely. 

Tramvaj, která
připomíná lanovku

Slavnostní otevření této elektrické dráhy se konalo 9. září 1902.
Zvolen byl metrový rozchod a napájecí soustava 600 V. Meziměstská linka, která spojuje Jaderské
moře s blízkou náhorní plošinou, obsahuje ojedinělý tramvajový úsek v podobě pozemní
lanovky.
Konečná v Terstu se nachází
v centrální části města na náměstí Piazza Oberdan (ve výšce 3 m n. m.) a po 420 metrech
jízdy začíná úsek se stoupáním
26 procent. V nadmořské výšce
17 m se za tramvajový vůz napojí

Meziměstská tramvaj sjíždí
z kopce směrem k Terstu.

i po úbočí svahu a částečně i lesem. Za stanicí Obelisco, odkud
máte překrásný výhled na město
i záliv, budou ještě dvě zastávky
a potom následuje konečná v Opčině u pětilodní vozovny. Kdysi
tramvajová linka vedla o kilometr dále a končila na místním vlakovém nádraží; to ale už od roku
1938 neplatí.

PANORAMA. Okolní příroda Terstu nabízí nejen turistům překrásný výhled na záliv v Jaderském moři.

Dráha byla za svoji existenci několikráte rekonstruována. Zprvu „postrkový“ úsek byl
ozubnicový, od roku 1928 lanový. Další velká změna nastala
v letech 1935–1942. Z této doby
jsou i nynější tramvajové vozy,
které byly ovšem nedávno modernizovány. Na dráhu jich bylo
zakoupeno sedm, přičemž k provozu stačí 3 až 4 vozidla. Rozsáhlá přestavba trati i elektrického
zařízení se uskutečnila v letech
1976–1978 a zároveň bylo vybudováno i nové bezpečnostní zařízení. Tramvajové vozy se začaly
pohybovat na normální dráze
průměrnou rychlostí 15 km/h,
na lanové dráze pak 8 km/h.
V městských ulicích se položily
nové žlábkové koleje typu Phönix, v meziměstském úseku koleje typu Vignola.
Modré tramvajové vozy o váze
17 tun mají kapacitu 120 cestujících. Od roku 1974 je po lanovém úseku vedli řidiči v nově
dodaných oranžových elektrických lokomotivách o váze
10 tun. Od roku 2006 jako postrk
do kopce slouží modré tlačné vozíky, které jsou ovládány dálkově ze stanoviště řidiče tramvaje.
Strojovna pozemních lanových
drah bývá obvykle umístěna nad
horní stanicí. To zde není možné. Problém se vyřešil zapuštěním strojovny pod úroveň terénu
– z horní stanice lanovky tramvaje odjíždějí adhezně po jejím
stropě.
Jednokolejná dráha s výhybnami je pro občany Terstu oblíbeným i nepostradatelným
dopravním prostředkem. Vzhledem k tomu, že během jízdy
poskytuje nádherné pohledy
na moře, město i okolní kopce,
stala se i oblíbeným místem turistů. Při návštěvě Terstu na ni
určitě nezapomeňte.
Jan Dvořák

Odemkněte si bránu do Orlických hor
Východočeské
městečko Žamberk je
ideálním východiskem
pro mnohé turistické
výšlapy v podhůří
Orlických hor.

H

istorie samotného Žamberka je velmi bohatá a sahá
až do 13. století. V centru
najdete čtvercové náměstí s mnoha historickými domy, radnicí; na jeho ploše se tyčí morový
sloup i kašna. Na území města a v jeho okolí lze potkat mnoho drobných sakrálních staveb,
kapliček i památných stromů.
Církevním stavbám však dominuje místní kostel sv. Václava.
Naopak světskou moc představu-

CO TAM NAJDETE

1

Čtvercové náměstí
s historickou s radnicí,
morovým sloupem a kašnou.

2

Kostel svatého Václava
jako hlavní církevní
památku v okolí.

3
4

Zámek rodiny Parisů
s velkým parkem.

Rodný dům Prokopa
Diviše, vynálezce
bleskosvodu a přírodovědce.
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Tyršovu rozhlednu, lidově
zvanou Rozálka.

Zbytky hradů Litice,
Potštejn a Žampach
několik kilometrů od města.

Tyršově rozhledně místní něžně
FOTO autor
říkají Rozálka.

je zámek rodiny Parisů s velkým
parkem. Ve městě můžete navštívit také městské muzeum nebo
rodný dům kněze a přírodovědce Prokopa Diviše, prvního tvůrce bleskosvodu.
Na okraji města stojí od roku
1932 také jedna z mnoha českých
rozhleden – Tyršova rozhledna,
lidově častěji nazývaná Rozálka,
a to podle vedle stojící kaple sv.
Rozálie. Její tvar připomíná husitskou hlásku, místní se pro její
vznik nechali inspirovat jinou
věží, stojící daleko odtud na jihu
Čech u husitského Tábora.
Po zdolání 76 schodů se návštěvníkům ukáže výhled především
na vrcholky Orlických hor.
V okolí Žamberka, kterému se
často říká brána do Orlických hor,
je také nesčetné množství znače-

ných turistických cest se zajímavými cíly. Často to bývají hradní
zříceniny. Na západ vede údolím
Divoké Orlice souběžně s železnicí modrá turistická značka k deset kilometrů vzdálenému hradu
Litice. Část areálu leží v rozvalinách, v horním hradě však naleznete opravený jižní palác a věž
s výhledem na údolí Orlice. Ještě
o pár kilometrů dál leží zřícenina
dalšího hradu – Potštejna.
Na jih se lze vydat po žluté
značce na zříceninu Žampach.
Na místním kopci najdete zbytky brány a hradeb. Hrad postavený na přelomu 13. a 14. století
byl zničen už za třicetileté války.
Na sever pak vede naučná stezka
do Kunvaldu, místa historického
vzniku Jednoty bratrské. 
Petr Šťáhlavský

