Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz

T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d rá h y, a . s . | Č í s l o 1 6 | R očn í k X VII | 2 2 . DU B N A 2 0 1 0 | C e n a 5  Kč

Železničář se stal
hrdinou komiksu

Berlín jako vzor
pro ostatní

Stavební ruch
na východě

Spisovatel Jaroslav Rudiš se
rád nechává inspirovat vlaky.

Německá nádraží nabízejí
služby nejen pro cestující.
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I letos pokračuje přestavba
důležité spojnice Moravy
se Slovenskem.  STRANA 4
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krátce

sloupek
Milionová
Pendolina

Denní výluky
do Milovic

Počet kilometrů ujetých
sedmi Pendoliny
během několika let
jejich provozu dosáhl
magické hranice.

N

ení to tak dávno, co
jsme společně se zpěvákem Karlem Gottem oslavili pět let pravidelného
provozu Pendolin. V těchto
dnech dosáhly tyto moderní jednotky dalšího významného milníku – pod
vlajkou Českých drah už
ujely celkem deset milionů
kilometrů.

V

e dnech 19. až 22. dubna, vždy od 8 do 18
hodin, se konají výluky
na trati Lysá nad Labem –
Milovice. Důvodem přerušení provozu je podbíjení
tratě a úprava štěrkového lože a trakčního vedení,
které provádí SŽDC v rámci povinné údržby tratě
po uplynutí tzv. konsolidační doby od loňské elektrizace tratě. Náhradní dopravu
za všechny odřeknuté spoje zajišťuje nízkopodlažní
autobus.

Motoráky dodá
Stadler

Š

výcarská společnost Stadler se stala vítězem
výběrového řízení na dodávku celkem 33 motorových
vozů pro České dráhy. Z tohoto počtu jednotek Regio
Shuttle jich bude 17 v provozu na Vysočině a 16 v Libereckém kraji. Podrobnosti
o dodávce nových vozů přineseme v příštím vydání
Železničáře.

Z Havířova
za korunu

Antonín
BLAŽEK
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

NÁPOR. ČD centrum na pražském hlavním nádraží zažilo patrně největší zájem cestujících ve své krátké historii. 

Vlaky nahradily letadla
V pátek 16. dubna
zažily pokladní
přepážky na pražském
hlavním nádraží ještě
větší nápor cestujících,
než jaký tu obvykle
panuje na konci
pracovního týdne.

D
Č

eské dráhy, Moravskoslezský kraj a město Havířov připravily na pondělí
26. dubna možnost využít vlaky na trase Havířov –
Ostrava a zpět za 1 korunu.
Cestující tak dostanou příležitost vyzkoušet si rychlé
a pohodlné cestování moderními klimatizovanými
soupravami mezi oběma významnými centry. Zpáteční
jízdenky vydané ze stanic
Havířov a Havířov-Suchá
do Ostravy-Svinova platí
také do ostravských stanic
a zastávek na trase linek S1
a R1, rovněž lze využít přestup v Ostravě-Kunčicích
mezi spoji linek S1 a S6.
Stejnou nabídku již mohli
využít obyvatelé Milovic pro
své cesty do Prahy.

Maraton ulicemi
hlavního města

V

neděli 9. května budou
ulice našeho hlavního
města patřit profesionálním i amatérským vyznavačům dálkových běhů.
Tradiční maraton, na který se do Prahy sjíždějí elitní běžci nejen z afrických
zemí, se poběží pod patronací Českých drah také
jako republikový šampionát na nejdelší olympijské
distanci 42,195 km. Start závodu bude v 9 hodin v samotném centru metropole
– na Staroměstském náměstí. Sem se pak běžci, po absolvování vytyčené trasy
napříč řadou pražských
čtvrtí, vrátí do cíle.  
(tis, pt)

FOTO martin navrátil

opolední zprávy o postupném zastavování leteckého provozu nad většinou
zemí Evropy nabyly charakteru
laviny, a když se k tomu přidalo
přerušení letecké dopravě i v českém vzdušném provozu, začala
se řada pasažérů přesouvat k přepážkám v ČD centru na pražském
hlavním nádraží. A nejen sem.
Zvenčí neviditelné zázemí drah
mohlo připomínat mraveniště,
do něhož se píchne větví.

Železnice jako
vhodná alternativa

Přesun velkého počtu osob zpět
do centra nebyl náhodný. Na základě iniciativy Českých drah
totiž došlo k dohodě s Letištěm

Nejen pohledem čísel
• Kam mířili cestující? Nejvíce
do Německa, Rakouska, Itálie, Švýcarska a Francie, dále
do Londýna, Bruselu, Barcelony, Kodaně nebo Malmö.
• České dráhy zajistily v pátek
operativně posílení 22 denních spojů až o dva vozy, především ve směru Berlín, Vídeň
a Mnichov.
• Předběžné srovnání tržeb
z pátku 16. dubna: U mezinárodních jízdenek v celé
síti ČD narostl počet úkonů
z 5 229 (ekvivalentní den roku
2009) na 10 54, tržby z 2,5
mil. Kč na 9,5 mil. Kč. U mezinárodních jízdenek v PraPraha, na základě které jsme
operativně sestavili přehledy vhodných vlakových spojení
do nejžádanějších zahraničních
destinací. V Ruzyni je pak nabízeli jako náhradní řešení všem
cestujícím ze zrušených letů.

Posílené spoje za hranice

Dispečeři osobní dopravy ČD
v tu dobu už naplno připravo-

ze hl. n. narostl počet úkonů
496 na 1 665, tržby vyskočily
z 0,61 mil. na 3,5 mil. Kč.
• Ve srovnání s daty 17.–19. dubna 2009 vzrostly ve dnech
16.–18. dubna 2010 tržby ze
4,4 mil. Kč za mezinárodní jízdenky na 20,8 mil. Kč, prodal
se jich více než dvojnásobek. Dokladů eTiket do Polska a Německa se prodalo více
o zhruba sto procent.
• Největší nápor zažilo pražské
hlavní nádraží, více cestujících
odbavila nejen další pražská
nádraží, ale i stanice v Karlových Varech nebo v Mariánských Lázních.
vali všechna opatření nezbytná
k posílení dopravy na mezinárodních spojích. „Operativně
jsme ještě týž den posílili spoje
EC do Drážďan, kde je možnost
přestupu na vlaky ICE ve směru do západní Evropy a opačně,
dále do Vídně a do Mnichova,
a ihned se začaly hledat možnosti, jak posílit i další vlaky,
které vyžadují vozy patřičných

technických parametrů, tedy
pro rychlost 200 km/h. Jiné spoje do Německa ani nesmějí,“ popisuje Lukáš Zástěra, vedoucí
oddělení řízení provozu na O16
GŘ ČD a spolutvůrce posilových
opatření. Vozy přibyly i na spoji
EN 456 Phoenix a na spojích Budapešť – Berlín. K posilám vlaků přistoupily i sousední správy.

Bylo otevřeno více
mezinárodních pokladen

Novému ČD centru na hlavním
nádraží a jeho pracovníkům začal křest ohněm. Byly otevřeny všechny přepážky, které jsou
technicky vybaveny pro mezistátní odbavení cestujících, s tím, že
některé měly prodlouženou pracovní dobu.
Jak vysvětluje náměstek ředitele KCOD Praha Jakub Goliáš,
prakticky okamžitě se povedlo
navýšit počet mezinárodních pokladen: „Kromě jiného jsme řešili technické podmínky, protože
jejich zřízení naráželo na nedostatek tiskáren pro mezinárodní
pokladny, a to redislokací v rámci KCOD Praha,“ říká.
Pokračování na str. 2

Prezident odjel na pohřeb vlakem
Železnice opět
potvrdila svoji
nezastupitelnou
pozici. I když jiné druhy
dopravy kolabují,
vlaky stále jezdí.

V

lak EC 143 Kysuca vezl
v neděli 18. dubna ráno
opravdu vzácné pasažéry. Na pražském hlavním nádraží do něj nastoupili prezident
republiky Václav Klaus s chotí,
předseda vlády Jan Fischer a arcibiskup Dominik Duka.
Všichni čtyři cestovali na pohřeb polského prezidenta Lecha
Kaczynského, který nedávno
tragicky zahynul při leteckém
neštěstí u ruského Smolensku.
Vzhledem k tomu, že od pátečního poledne v České republice
prakticky nefungovala letecká
doprava, rozhodla se česká delegace použít jako náhradní variantu vlak a z Bohumína do Krakova
cestovala autem.

Řada cestujících ani nezpozorovala, co se děje v prvním voze
za lokomotivou, jímž byl modernizovaný bistrovůz. O čtyřčlennou skupinu a její ochranku se
ve vlaku starala stevardka Jana
Kotrčová z týmu SC Pendolino.
Pro ženy z bohumínského střediska vlakových čet to prý byla
v zásadě jízda jako každá jiná –
jen si musely dříve přivstat.

dosud vynalezen.“ Větší reklamu
si snad železnice nemohla přát.
První dáma Livia Klausová připomněla, jak hlubokou i osobní
ztrátu pro ni smrt polského prezidentského páru znamená.

Přivítání v Bohumíně

Nejlepší dopravní
prostředek

Nic neobvyklého na transferu
běžným vlakem neviděl ani prezident Klaus, jenž o několik hodin později kritizoval některé
evropské politiky za to, že do Krakova nedorazili. „Výjimečná situace to je, ale my jsme generace,
která většinu svých cest absolvovala vlakem, takže pro nás to
tak neřešitelná otázka není,“ řekl
hloučku novinářů krátce před
nástupem do vozu a odpověděl,
že ve své funkci jel vlakem – konkrétně Pendolinem – do Ostravy
hned několikrát.

Prezidentský pár nastoupil
do EuroCity Kysuca. FOTO AUTOR
Premiér Fischer komentoval
jízdu vlakem o něco srdečněji.
„Mám určitě vlak radši než letadlo. Myslím, že je to nejlepší
dopravní prostředek, který byl

Jedenáct minut po šesté hodině ranní se ozval hvizd píšťalky a lokomotiva 151.027 vyrazila
s Kysucou na klidnou jízdu směrem Ostrava. V Bohumíně, kam
vlak dorazil deset minut po desáté, nejvyšší představitelé země
přesedlali na osobní auta. Před
nádražím tu na delegaci čekalo
několik stovek občanů Bohumína
v čele se starostou města Petrem
Víchou a dalšími zástupci města a ředitelem ostravského KCOD
Miroslavem Klichem.
„O tom, kterým vlakem prezident pojede, jsme se dozvěděli v pátek odpoledne,“ řekl ředitel
O28 Aleš Ondrůj. „Poděkování si
zaslouží všichni, kteří se na organizaci podíleli,“ dodal.
Martin Navrátil


Vlaky využívající technologii naklápění vozové skříně posunuly úroveň
cestování po českých železnicích hned o několik řádů
výše. Přes počáteční potíže s fungováním všech
složitých zařízení Pendolina, která se musela mimo
jiné sžít s technikou používanou na naší drážní
infrastruktuře, se modrošedožluté soupravy staly synonymem rychlosti,
komfortu a spolehlivosti. Jejich nasazení na trase
do Ostravy umožnilo zavést
novou kategorii SuperCity.
Zejména na tomto rameni urazí díky rychlým obratům hned několik jednotek
více než tisíc kilometrů
denně, což zvyšuje efektivitu jejich provozu.
Pokud vydělíme dosaženou porci kilometrů počtem souprav, vyjde nám,
že v průměru každé Pendolino už vstoupilo do pomyslného klubu milionářů.
To je za tak krátkou dobu jejich nasazení ve službách
Českých drah úctyhodné
číslo.

anketa
Jaký způsob prodeje
jízdenek preferujete?
Libor Klíč

Technolog,
Hranice
Dojíždím vlakem do zaměstnání, vlastním
In-kartu a pravidelně si kupuji zákaznickou jízdenku
na tři měsíce, což je finančně nejvýhodnější.

Petra Miková

Studentka,
Pardubice
U pokladny
jen velmi zřídka. Pokud zrovna nemám kilometrickou
banku, tak zásadně přes
internet, je to rychlejší a nemusím nikde stát
ve frontě.

Vladimír Mičola

Student,
Valašské Meziříčí
Mám žákovský
průkaz na celý
rok a jízdenky
si kupuji před jízdou ve stanici. Jezdím vlakem jen
dvakrát týdně – v neděli
na internát, v pátek domů.

(ski)
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Aktuality

nabízíme
Když jedou
ti nejmladší
Cestování vlakem
s nejmenšími dětmi
je velmi jednoduché
a může být i levné.

A

ž dvě děti do 6 let s nárokem na jedno místo k sezení lze přepravovat
bezplatně. Bezplatná je
také přeprava kočárku s dítětem. Pouze pokud chce
cestující zajistit pro dítě rezervaci místa, musí uhradit
místenku v obvyklé výši.
Ta činí 35 korun (100 korun u vlaků SC) při prokázání nároku na slevu Rail
plus nebo 70 korun (200 ko-

run u vlaků SC) v ostatních
případech. Cestující s dětmi
do 10 let navíc mohou v celé
řadě vlaků využít speciálně vyhrazené vozy. Osoby
s malými dětmi v nich mají
přednostně nárok na místo
k sezení, které jim ostatní
musí uvolnit.
Za výhodnějších podmínek cestují i děti od 6 do 15
let. Děti od 6 let mají nárok na zvláštní jízdné, které
představuje 50 procent obyčejného tarifu pro dospělé.
Podle nařízení ministerstva
financí je ale nutné, aby
děti nad 10 let mohly svůj
věk prokázat, to znamená,
aby měly průkaz s fotografií a datem narození. Může
jít třeba o cestovní pas nebo
průkaz na MHD. Pokud
dítě takový průkaz nemá,
po předložení fotografie
a rodného listu mu ho České
dráhy po zaplacení poplatku
50 korun vystaví. Děti od 6
do 15 let si mohou pořídit
za zvýhodněnou cenu 330
korun na tři roky In kartu/
/Rail plus, a získat tak slevu
50 procent ze zákaznického
jízdného.
(PeŠŤ)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 10.–16. 4.

■ 17 % pozitivní
■ 1 % negativní
■ 82 % neutrální

N

ejobšírněji informují téměř všechna média
o bilanci smrtelných nehod na železnici za poslední
čtyři roky. Výčty zemřelých
ovšem patří vždy do sekce neutrálních zpráv, které jsou v celkovém přehledu
zastoupeny opět zdaleka
nejvíc. České dráhy nenesou na neštěstích prakticky žádnou vinu a v drtivé
většině případů je důvodem úmrtí neopatrnost
a nezodpovědnost ze strany
cestujících.
Dlouhodobě pozitivních
reakcí se i díky začínajícímu jaru dostává půjčovnám
kol a historickým či výletním vlakům. Mezi pozitivní
ohlasy se opakovaně dostávaly zprávy o probíhajících
rekonstrukcích jednotlivých nádraží. Pozornost si
vysloužilo sloučení vlakového a autobusového nádraží v Telči. Pochvalně se také
vyjadřují média o přednášce Petra Žaludy pro studenty zapojené do stipendijního
programu ČéDés. Dobrý dojem z celé akce podtrhují
především pozitivní reakce
ze strany studentů.

16/2010

Priority v osobní dopravě

více zajímaly názory řešitelů
i ostatních přítomných na možnosti komunikace v případech
nepravidelností, zejména pak
na telefonickou komunikaci limitovanou možností, již lze
stručně vyjádřit slovy „jedno
ucho = jeden hovor“. Probíraly
se i další možnosti, např. SMS
a zprávy do UNIPOKů.

Čtvrtek 15. dubna
patřil už počtvrté
setkání talentů
s vedením ČD.
Tentokrát je připravil
Odbor personální
ve spolupráci s úsekem
pro osobní dopravu.

prezentace jedné
ze skupin nesla
název zbavme
se koženky!

N

ázorům talentů naslouchal také náměstek pro
osobní dopravu Antonín Blažek. Téma znělo: Osobní doprava – klientský přístup
k zákazníkům.
Neformální přivítaní připravila Ludmila Beránková, ředitelka Odboru personálního. Pak
už dostal slovo náměstek Blažek.
Během prezentace představil činnost svého úseku, která dnes
tvoří páteř společnosti, a uvedl všechny do problematiky, jíž
se zabývá. Závěr vystoupení ozvláštnila ukázka z připravovaných obrazových 3D průvodců
interiéry osobních, motorových
a přípojných vozů ČD.

DISKUZE. Setkání bylo vítanou příležitostí pro výměnu názorů
mezi managementem a pracovníky z provozu.

Talenti jako průřez
Českými drahami

Dlouhá diskuze
o obnově vozidel

Organizační strukturu Odboru
provozu osobní dopravy po nedávných změnách (řízení odbavení cestujících ve stanicích
a vlacích, příprava jízdního
řádu, smluvní zajištění základní dopravní obslužnosti a dispečerské řízení změn), jeho hlavní
úkoly a cíle přiblížila ředitelka Luďka Hnulíková. Další segmenty úseku osobní dopravy
představili Daniel Jareš za vlakový doprovod osobní dopravy
a Rostislav Novák za Odbor kolejových vozidel.

nechyběly ukázky
obrazových
3D průvodců
interiéry vozů.
Nejprve Daniel Jareš seznámil
přítomné s poměrně krátkou historií VDOD a přiblížil strukturu
a složení této organizační jednotky. Své vystoupení ukončil
návrhem úkolu pro jednu z pracovních skupin, který byl přede-

Druhé téma – Péče o zákazníky
z pohledu vlakového personálu –
představil za svůj tým Vítězslav
Fremr, vedoucí RCVD Praha. Hovořilo se především o zlepšení komunikace a přenosu informací
k zákazníkovi. Pod prostým mottem Zbavme se koženky! vystoupil za svou skupinu Eduard Tržil
(RCP Ústí nad Labem) s prezentací nazvanou Priority obnovy vlakového parku.

ZÁJEM. Jednotlivé prezentace přitahovaly zaslouženou pozornost
všech přítomných v zaplněném sále.
vším zaměřen na zlepšení péče
o zákazníky z pohledu vlakových čet.
Ředitel Rostislav Novák nastínil teze pro jeho odborem
navržený úkol k „uchopení“ přítomnými talenty. Dostal název
Masivní obnova vozidlového parku a specifikuje řadu důvodů, zejména konkurenci uvnitř a vně.
K tomu byla prezentována situace ve vozovém parku: jen 6 procent interiérových vozidel má
podle údajů O12 vysokou kvalitu, 76 procent střední kvalitu,
a jsou zde tedy vozidla vhodná
k revitalizaci interiéru, celých 18

Foto autor (2x)

procent je zralých jedině na vyřazení. Není divu, že se na tohle
téma dlouze diskutovalo.

Komunikace často
zmiňovaným tématem

Následně se přítomní rozdělili do tří pracovních skupin a začali si připravovat prezentace
na tři vybraná témata, jež přišla
na řadu v odpoledních hodinách.
Osobitý pohled na provozní nepravidelnosti v dopravě za svou
skupinu obhajoval Pavel Corradini z DKV Praha. Nechyběla řada
zajímavých připomínek. V diskuzi ředitelku Hnulíkovou nej-

„Je tady jasně vidět, že vedení
Českých drah a management
mají zájem o informace z provozu a chtějí je implementovat do vrcholových rozhodnutí
drah,“ zhodnotil setkání s náměstkem pro osobní dopravu
Roman Bareš, přednosta osobní
stanice Benešov u Prahy. Haně
Motykové z KCOD Olomouc se
nejvíc, krom prezentace své skupiny, líbil blok provozních nepravidelností v dopravě.
S výměnou informací byli nakonec spokojeni všichni. „Co mě
osobně těší, je skutečnost, že
vám problémy, které mají všichni, nejsou lhostejné,“ uzavíral
den Antonín Blažek. „Je tu mezi
vámi vidět docela pěkný průřez
celými Českými drahami. Mě
i kolegy těší, že lidé o své práci a problémech přemýšlejí. Že
řešíte mezi sebou dnes a denně
obdobné věci, podobně jako my
tady. ČD jsou velké, takže vím,
že to, co jste nám dnes předvedli, je jenom střípek toho, co znají
i další tisíce, možná desetitisíce
našich zaměstnanců.“
MARTIN NAVRÁTIL

Vlaky Českých drah nahradily letadla
Pokračování ze str. 1
Jak dodává, jisté problémy to
způsobilo i na straně personální, do mezinárodních přepážek
museli nastoupit jedině pokladní s příslušnou zkouškou, a tedy
i s odpovídajícím jazykovým vybavením. „Dvě další mezinárodní pokladny vznikly v zadní části
ČD centra, zrušila se přepážka
přednostního odbavení a z té se
udělalo komplexní odbavení,“
přibližuje Goliáš. Patřičným způsobem se přeznačovala i výdejní

místa, tedy ze základního odbavení na komplexní.
Pomoci a informování cestujících se ujalo i pět patřičně jazykově vybavených vlakových
revizorů KCOD. Už dálky je bylo
možno poznat podle reflexních
vest.
Mimořádná situace si vyžádala opatření i v noci z pátku  
na sobotu. Hala hlavního nádraží zůstala otevřena i nad ránem, stejně jako ČD centrum
a ČD Lounge. Vzhledem ke stále

vysokému počtu cestujících čekajících byli osloveni provozovatelé
občerstvení se žádostí o prodloužení prodejní doby. Pasažéři tak
měli možnost najíst se a napít až
do dvou hodin ráno.

Kontaktní centrum:
trojnásobek dotazů

Petr Gregor, vedoucí kontaktního
centra ČD, potvrzuje prudký nárůst dotazů. „V pátek jsme zaznamenali víc než dvojnásobek počtu
hovorů, asi 3 500. V sobotu, kdy

bývá menší zájem než v pracovní dny, asi osm až devět set, jich
operátoři přijali víc než 2 700,“
říká a doplňuje, že až 12 procent
hovorů bylo v angličtině. „Škoda jen, že naši operátoři museli
u nejžádanějších spojů EN z pátku na sobotu odříkat zájemce,
protože tyto vlaky byly hned vyprodané,“ dodává Gregor s tím, že
e-mailovou poštu vyřizoval každý, kdo mohl, protože jen za pátek jich byly téměř dva tisíce.
mARTIN NAVRÁTIL


pro vás
Dobrý pocit
z kontroly
Jedním ze zásadních
témat kolektivního
vyjednávání byly
kondiční ozdravné
pobyty a jejich smysl.

V

zpomínám si, že to
byl předseda odborářů ze SOSaD Jaromír Dušek, který kritizoval výběr
míst, kde jsou tyto pobyty poskytovány. A nejen to,
podle něj údajně dochází
k situaci, kdy členové jedné odborové organizace jsou
ubytováváni hůře než jiní.
Měl na mysli především destinace u našich sloven-

Pavel Švagr
Náměstek
generálního
ředitele pro
pers. záležitosti
ských sousedů. Tvrzení,
že nemám od zaměstnanců, kteří se těchto pobytů
účastní, v podstatě žádné negativní zprávy nejen
na stravu a ubytování, ale
také na průběh a poskytované léčebné procedury, nebral na zřetel. A už vůbec
zaměstnavatel nesleduje
a nerozlišuje, kdo je příslušníkem té či oné odborové
organizace. Jsem proto velmi rád, že výsledkem kolektivního vyjednávání
byl závazek zaměstnavatele uspořádat ve spolupráci
s ČD travel a za účasti zástupců všech odborových
centrál působících na železnici společnost cestu
po všech zařízeních, kam
naši zaměstnanci jezdí s cílem prověřit nejen kvalitu
ubytování a stravy, ale také
organizaci celého procesu
a poskytované rehabilitační
a léčebné procedury.
Tato „inspekční cesta“ se
uskutečnila ve dnech 23. až
26. března za účasti nejvyšších představitelů odborů.
Hodnocení cesty je na odborářích, nicméně já osobně
mám z této kontroly dobrý
pocit. Naši partneři se snaží starat se o nás co nejlépe, samozřejmě v kontextu
disponibilních finančních
prostředků, které na KOP
ze strany ČD uvolňujeme.
A platí to nejen o Luhačovicích, Rajeckých Teplicích,
ale také o Lúčkách a Bardějově. A vy, kteří se KOP
účastníte, přeci víte nejlépe, že tomu tak je.
A tak na závěr výzva pro
naše zaměstnance, účastníky KOP: Prosím, dejte
mi vědět, jestli budete někde s něčím nespokojeni.
Ani na základě cesty, kterou jsme absolvovali, to tak
nevypadá.

I vlaková četa potřebuje někde přespat
Vlakvedoucí
i strojvedoucí Českých
drah mají od letoška
v Moravských
Budějovicích ubytování
hotelového typu.

mají centrální chodbu, kde jsem
našel nejen rychlovarnou konvici, ale i mikrovlnnou troubu.
V sousedství se nachází sprcha
a dva oddělené pokojíky – každý pro dva až tři zaměstnance.
„Chtěli jsme vyhovět požadavkům na různé nástupy služeb,
proto je jeden pokoj určen výhradně pro vlakové čety a druhý pak pro strojvedoucí. Nemusí
se vzájemně rušit, a jejich odpočinek je tak kvalitnější, než
kdyby sdíleli jen jeden prostor,“
dodává dozorčí provozu Ladislav
Vaníček.

Z

ázemí nově zrekonstruované budovy na nádraží
Moravské Budějovice slouží především zaměstnancům
společnosti České dráhy. Využívají ho ale také pracovníci traťového okrsku Správy dopravní
cesty Jihlava ze státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Nesmíme zapomenout
ani na cestující, kteří při čekání
na vlak dostali k dispozici kultivované sociální zařízení, přístupné z nástupiště.

Pro dobu mezi posledním
a prvním spojem

Historická výpravní budova prošla před několika málo lety komplexní rekonstrukcí. O pár metrů

SOULAD. Opravený objekt v Moravských Budějovicích se nachází
hned vedle podobně barevně řešené výpravní budovy. Foto AUTOR
vedle ní se nachází objekt ze šedesátých let minulého století, který
byl za souhlasu města Moravské
Budějovice loni zrekonstruován
a nově v něm vzniklo podkroví.
To slouží jako malý útulný penzion pro strojvedoucí z Depa ko-

lejových vozidel Brno a současně
posádky Regionálního centra
vlakového doprovodu Jihlava,
které zde přespávají mezi posledními a prvními vlakovými spoji.
A jak vypadá samotná „nocležna“? Pěkné a moderní prostory

Další služby pro cestující
i traťové zaměstnance

„V přízemí najdeme rekonstruované toalety jak pro běžné cestující, tak i imobilní spoluobčany.
Toalety byly sice před nějakou dobou opravovány, nicméně jsme
k nim dokončili ještě například
nové stoupačky či odpady, což je
k provozu těchto zařízení doopravdy nezbytné,“ potvrzuje Miloslav Beneš z Správy dopravní

cesty Jihlava, která má celý objekt ve své správě.
Mimo zmíněných prostor najdeme v nové budově několik
místností pro „traťováky“ z SDC
Jihlava, kteří zde mají nejen ne-

V podkroví vznikl
útulný penzion
pro strojvedoucí
a vlakové čety.
zbytné zázemí a kancelář, ale
i sklad s materiálem. Tito zaměstnanci se do nových prostor
přestěhovali z nedalekého objektu, který je ve více než nevyhovujícím stavu. „Na místě bývalé
kotelny vznikly mimo jiné suché
a čisté skladové prostory, které
pracovníkům traťového okrsku
významně scházely,“ uvádí Beneš. Přejme tedy místním železničářům, ať jim zbrusu nové
prostředí vydrží co nejdéle v perfektním stavu. MARTIN HARÁK
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Vlak lidem ušetří čas i nervy
O výhodách vlaku Lubomír Kostelný
nepochybuje. Jeho kritériem úspěchu
je, že lidé se po železnici dostanou bez
problému do práce, domů i za zábavou.

toho je na trati 162 v úseku Mladotice – Kralovice u Rakovníka
dočasně zastaven provoz, a to už
od ledna 1997. Od té doby ho zabezpečujeme autobusy.

V

Jak se vám daří provozovat taktovou dopravu?
Jedním z hlavních poslání KCOD
je v součinnosti s krajským úřadem najít takové řešení dopravní obslužnosti, aby vyhovovalo
po stránce technické, technologické, provozní a samo sebou
i ekonomické. Plzeň leží na čtyřech řekách a ústí do ní šest tratí, na kterých je zaveden dle
technologických možností taktový jízdní řád.
První začal sloužit v roce 2002
na trati 183 v úseku Plzeň – Klatovy. V odpoledních hodinách tu
jezdí vlaky zpravidla v hodinovém intervalu, kratší intervaly
máme pouze na trati 190 v úseku Plzeň – Nepomuk, kde jezdí ještě dva vlaky v mezitaktu.
Od současného jízdního řádu
byla taktová doprava rozšířena
na trati 175 Rokycany – Nezvěstice, kde navíc došlo k rozšíření
rozsahu nabídky spojů zejména v úseku Rokycany – Mirošov
– Příkosice.

láčky a mašinky jej přitahovaly od útlého dětství a zůstal jim věrný
dodnes. Pravidelně ho můžete
spatřit ve vlaku na trati Plzeň –
Domažlice. Na letní dovolenou
nikdy nevycestoval jiným dopravním prostředkem než právě
vlakem. Vladimír Kostelný má
taky jako ředitel Krajského centra osobní dopravy Plzeň železnici přímo v popisu práce a zřejmě
na ni myslí ve dne i v noci.
Přibližte nám v kostce rozsah činností Krajského centra
osobní dopravy Plzeň...
V obvodu našeho Krajského centra osobní dopravy Plzeň je celkem
737 kilometrů tratí, na kterých
leží zhruba dvě stě stanic nebo zastávek. Na téměř 30 pokladních
místech zajišťují České dráhy
prodej jízdenek. Na plzeňském
hlavním nádraží provozujeme
ČD centrum. Kromě toho musíme zajišťovat nezbytné a pro
cestující bohužel nepopulární
výluky. V roce 2009 naše KCOD
zabezpečilo přepravu okolo deseti milionů cestujících.

S jakými hlavními problémy se
teď potýkáte?
Významným zásahem do provozu KCOD je právě probíhající
přestavba 3. tranzitního koridoru v úseku Praha – Plzeň – Cheb.
V současné době se pracuje mezi
stanicemi Rokycany – Holoubkov,
na trati Plzeň – Cheb se do našeho obvodu vrátí obnova v úseku
Svojšín – Pavlovice. Zde začne
dlouhodobá výluka a k přeruše-

v roce 2009 jsme
v našem KCOD
PŘEPRAVILI
10 MILIONů LIDÍ.
ní provozu dojde v létě. Termín
ukončení výstavby 3. koridoru
v úseku Plzeň – Cheb je naplánován v květnu příštího roku.
Mrzí mě také, že většina tratí
v kraji je jednokolejných. To přináší problémy při jejich obnově
a opravách, kdy jakékoli přerušení je nutno nahrazovat náhradní autobusovou dopravou. Kromě

Řada vozu

Číselné
označení

Počet vozů

Max. provozní rychlost

WLABmz

61 54 72-91
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200 km/h

Výroba

Výrobce

2006–2007

Siemens Maribor

VLADIMÍR KOSTELNÝ
Ředitel Krajského centra
osobní dopravy Plzeň

V

ystudoval SPŠ dopravní v Plzni a Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině.
Od roku 1979 pracuje (nejdříve během prázdnin) pro
ČSD, později ČD. Začínal jako
průvodčí vlaků osobní dopravy, později výpravčí. V letech 1986 až 2003 vykonával
práci informatika, potom se
stal vedoucím skupiny v rámci oddělení obchodu v osobní
dopravě, o dva roky později vedoucím tohoto oddělení
a v roce 2006 zástupcem ředitele O 16. Od roku 2008 je
ředitelem Krajského centra
osobní dopravy Plzeň. Mezi
jeho osobní záliby patří kromě cestování vlakem také
sport.

Dočkají se cestující modernizace vozů na regionálních tratích
ve vašem obvodu?

Jak už jsme prezentovali, jednáme zejména o nasazení Regionov
v letošním roce. Předpokládám,
že od roku 2012 dojde k nasazení
motorových jednotek na trati Plzeň – Domažlice.

V PLZNI VÁM
VLAK ZASTAVÍ AŽ
V CENTRU BEZ POTÍŽÍ
SE ZAPARKOVÁNÍM.
Jak byste přesvědčoval lidi,
aby jezdili právě vlakem, a ne
po silnici autem?
O výhodě a budoucnosti železniční dopravy nepochybuji.
Vlak má totiž obrovskou výhodu. Například v Plzni zastaví
v centru města, zatímco autem
se do města člověk dostane, ale
pak přichází potíže se zaparkováním a složitým průjezdem. To
je přínos železnice, která v těchto momentech šetří čas i nervy cestujících. Naší prioritou
je hlavně spokojený zákazník.
Musíme lidem nabídnout spoje,
kterými se bez problémů přepraví za prací, zábavou i poznáním.
Zkrátka, aby všichni byli spokojeni s nabídkou a rozsahem
dopravní obslužnosti v celém
Plzeňském kraji.
Pavel Pomp

odpovídá
Železnice
v pohybu
Zajímalo by mě, na jaké
novinky se můžeme
těšit v internetové
televizi Českých drah.

V

zhledem k tomu, že jednání o umístění cyklu
Svět na kolejích na obrazovky české celoplošné televize nebyla dosud uzavřena,
přinášíme nyní aktuální informace pro cestující
i naše zaměstnance prostřednictvím internetové televize ČDtv na adrese
tv.cd.cz.
Její provoz jsme spustili
před dvěma lety, návštěvníci zde najdou nejen aktuální reportáže z prostředí

JIŘÍ JEŠETA
Výkonný ředitel
pro obchod
a marketing
Českých drah, ale také úplný archiv již zmiňovaného
Světa na kolejích, příspěvky
ze zahraničí a kromě toho
i amatérská videa s drážní
tematikou.
Snažíme se mapovat
to nejzajímavější, co se
na naší železnici odehrává. Jak jste si již mohli
všimnout, autorem většiny letošních reportáží
je známý televizní redaktor a náš stálý spolupracovník Václav Žmolík. Jen
v průběhu března takto připravil se svými kolegy pět
příspěvků.
Pracujeme také na změně vizuální podoby stránek tv.cd.cz, jež budou
v brzké době přebarveny
do jednotného designu pro
internetové stránky osobní dopravy ČD. Chystáme
se také zjednodušit vkládání amatérských videí,
pro které se dnes musí používat speciální uživatelský účet.

doprava
Nejtragičtější
první čtvrtletí
Oddílů
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Rozvor podvozku

2 500 mm

Počet lůžek

36

Délka skříně

26 400 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

58/60 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 258 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 825 mm

Při 1 200 mimořádných
událostech na dráhách
již letos zahynulo
68 osob a 156 jich
bylo zraněno.

Z

Pozitivní trend v nehodovosti
Představenstvo
Českých drah
projednalo zprávu
o nehodovosti
a systému zajišťování
bezpečnosti u Českých
drah v roce 2009.

Z

práva poskytuje přehledným způsobem informace
o vzniklých mimořádných
událostech a o situaci v systému
zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní
dopravy.

Méně případů z viny ČD

V roce 2009 nastalo celkem 1 352
mimořádných událostí, z toho
u ČD jich bylo 883. České dráhy
mají odpovědnost za 148 událostí, což představuje 10,95 procenta z celkového počtu. ČD tak
pokračují v trendu klesající odpovědnosti za vznik mimořádných událostí, oproti předloňsku
jich bylo méně o 123, například
ve srovnání s rokem 2006 došlo

ke snížení dokonce o plných 632
případů. Z výše uvedeného celkového počtu mají ČD odpovědnost za dvě mimořádné události
skupiny A, 15 skupiny B a 131 skupiny C.
Počet srážek vlaků činil v roce
2009 celkem 9 případů, z toho tři
s odpovědností ČD. Počet vykolejení vozidel za jízdy vlaků dosáhl celkem 27 případů, z toho
v sedmi případech ze zavinění
ČD. Při posunu bylo zaznamenáno celkem 135 vykolejení vozidel, z toho 27 vinou ČD. Ve všech
sledovaných kategoriích to z pohledu ČD znamená opět pokles.
V počtu střetnutí drážních vozidel s účastníky silničního provozu na železničních přejezdech,
včetně střetnutí s osobou, došlo
oproti předchozímu roku rovněž
k poklesu. Bylo zaznamenáno
212 případů, ani v jednom z nich
však nenesou odpovědnost České dráhy.

Opatření k předcházení
mimořádných událostí

Zákon o dráhách ukládá všem
provozovatelům a dopravcům

Rozdělení mimořádných událostí
Závažné
nehody
		
		
		

Srážky nebo vykolejení drážních vozidel,
k nimž došlo v souvislosti s provozováním
drážní dopravy, s následkem smrti či
újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody
velkého rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč).

Skupina B
Nehody
		
		
		

Události, k nimž došlo v souvislosti
s provozováním drážní dopravy
s následkem smrti, újmy na zdraví nebo
značné škody (nejméně 500 000 Kč).

Skupina C
Ohrožení
		

Jiné mimořádné události, které nejsou
závažnou nehodou nebo nehodou.

Skupina A

povinnost zavést systém zajišťování bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy, zajistit
jeho dodržování, zjišťovat příčiny
a okolnosti vzniku mimořádných

událostí v drážní dopravě a činit
opatření k jejich předcházení.
V případě Českých drah jsou směrována do kontrolní a preventivní
činnosti, vydávání poučných lis-

tů a spolupráce s dceřinou společností DVI.

Bezpečnost provozu
je na vysoké úrovni

Kontrolní činnost byla v roce
2009 prováděna formou tematických kontrol a běžné kontrolní
činnosti. Její nedílnou součástí
je kontrola realizace a účinnosti nápravných opatření přijatých
k jednotlivým mimořádným událostem. Výkonem kontrolní činnosti, odstraněním zjištěných
nedostatků, poučením zaměstnanců o pochybeních, kterých se
dopustili, a přijetím příslušných
opatření se soustavně dbá na vysokou úroveň bezpečnosti práce
a bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy.
Na základě rozboru nehodovosti v roce 2009 a jejího porovnání
s předchozími lety lze konstatovat, že bezpečnost provozování
dráhy a drážní dopravy zajišťované společností České dráhy je
trvale na velmi vysoké úrovni.
zdeněk novotný

Autor je vedoucí oddělení kontroly
a předpisů O18 GŘ ČD – IBŽD.

a poslední čtyři roky se
jedná o absolutně nejvyšší počet mimořádných
událostí a zároveň absolutně nejvyšší počet usmrcených osob. Co se týká
samotné železnice, vývoj
počtu nehod za první čtvrtletí se drží na průměrných
hodnotách, avšak s výrazně tragičtějšími následky.
Letos již na železnici zahynulo 65 lidí a 58 bylo zraněno. Počet mrtvých poprvé
za dobu sledování přesáhl počet zraněných. Oproti roku 2008 jde o navýšení
počtu usmrcených osob
o plných 44 procent.
V prvním čtvrtletí roku
2010 také výrazně stoupl počet nehod na železničních přejezdech. Zatímco
dosud docházelo průměrně k 53 střetnutím, v tomto roce již Drážní inspekce
eviduje 86 takovýchto událostí, v důsledku kterých
zemřelo 15 lidí a 28 bylo
zraněno.
Inspekce dosud v letošním roce  eviduje 68 případů střetu vlaku s osobou,
při nichž bylo usmrceno
49 osob a 20 bylo zraněno.
Stejně jako v řadě dalších
ukazatelů jde o rekordní
počty. V naprosté většině je
příčinou vzniku mimořádné události neukázněnost
či nerespektování platných
zákonů.
(dičr)
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partneři
Přeprava návěsů
prudce vzrostla
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Na koridoru se opět staví

ibžd

Ž

V

eleznice loni odvezla z České republiky
do zahraničí 12 500 kamionových návěsů, což je
o 80 procent více než v roce
2008. Návěsy jezdí na vagonech výhradně do Německa, a to z terminálu
společnosti ČD-DUSS Lovosice, v níž má podíl 51 procent ČD Cargo.
Jak uvedl obchodní ředitel ČD Cargo Rodan Šenekl, připravuje se otevření
dalších veřejných terminálů v Brně a Ostravě-Mošnově. Dál jsou přípravy na jihu
Moravy, kde stačí dovybavit starší terminál jeřáby.
„Jsme před uzavřením dohod na provozování vlaků
mezi Beneluxem a Brnem,“
nastínil další plány Šenekl.
Vybudování nového terminálu stojí řádově stovky milionů korun.

e večerních hodinách
v žst. Nýřany vykolejil při posunu motorový
vůz 810.418-4 na výhybce číslo 9. Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc
Kč. Událost šetří RIBŽD
Plzeň, pracoviště České
Budějovice.

Třebechovice –
Týniště, 12. dubna

O

Trend zvyšování
kvality přeprav

Z

výšení kvality přeprav
nebezpečných věcí se stalo tématem jednání expertů
při Mezinárodní železniční
unii UIC, jež se uskutečnilo
9. až 11. března v maďarské
Šoproni. V rámci vyhodnocení kvality přeprav nebezpečných věcí za loňský rok
bylo konstatováno, že pokračuje trend zvyšování kvality, který započal v roce 2005.
Nejhorších výsledků za rok
2009 dosáhly Slovinské železnice (SŽ) a maďarská společnost MÁV Cargo. České
ČD Cargo se mezi 29 železničními podniky umístilo
na šestém místě.

PODCHOD. V zastávce Třinec-Konská je již v plném proudu výstavba bezbariérového přístupu na nástupiště.

Po letošní dlouhé
zimě se opět naplno
rozběhl stavební ruch
v rámci přestavby
třetího železničního
koridoru. To platí
nejen o západních
Čechách, ale i východní
části naší republiky.

Z
Nejdůležitějšími úkoly zasedání expertů Stálé
skupiny pro přepravu nebezpečných věcí se stalo
projednání návrhů pro Společné zasedání ADN / ADR
a RID, jakož i poslední připomínky a změny k vyhlášce UIC 471-3, která bude
platit od 1. ledna 2011. Tuto
vyhlášku uplatňovalo již
k březnu letošního roku
dvacet devět železničních
dopravních podniků.
Na závěr byl projednáván i zákaz přepravy jednotlivých vozových zásilek
nebezpečných věcí, který
připravila Itálie od začátku
dubna.

Smluvní mzdy
v ČD-Telematice

D

ne 16. března 2010 podepsali zástupci vedení
společnosti ČD-Telematika a odborové organizace
v ní působící novou Podnikovou kolektivní smlouvu (PKS), která představuje
průlom hned v několika
ohledech. Poprvé v historii
firmy byla smlouva s odborovou organizací uzavřena na celé tři roky – bude
tedy platit až do 31. prosince 2012. Další velká novinka
spočívá ve zrušení tarifních
mezd, všichni zaměstnanci společnosti ČD-Telematika tak budou mít nejpozději
od 1. května 2010 smluvní
mzdy. Významným bodem
smlouvy se stalo ujednání,
které zaměstnancům zaručuje mzdový nárůst o jedno,
resp. dvě procenta za příslušné roky platnosti PKS.
Odborová organizace
a vedení společnosti jednaly
o PKS již od poloviny loňského roku. Nedávno podepsaná smlouva odráží snahu
posilovat motivační faktory a zvyšovat podíl zaměstnanců na celkové prosperitě
a stabilitě firmy.
(čtk, sh, čdt)

Nýřany
11. dubna

hruba v polovině realizace
se nachází největší železniční liniová stavba na Moravě a ve Slezsku – Optimalizace
trati státní hranice SR – Mosty
u Jablunkova – Bystřice nad Olší.
Od června loňského roku se pracuje také na stavbě Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český
Těšín. Obě investice Správy železniční dopravní cesty jsou financovány ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a spolufinancovány Evropskou unií
v rámci Operačního programu
Doprava z Fondu soudržnosti.

Náročná koordinace
staveb

Od 1. března běží výluka v úseku
Bystřice – Návsí, kde probíhají
stavební práce v traťové koleji č. 1.
Intenzivní stavební činnost nelze
přehlédnout například v Hrádku. Původní budovu zastávky
nahradil přístřešek pro cestujících v nové poloze. V současné době se pracuje na podchodu
k nástupišti a obnově 1. traťové
koleje. V této lokalitě rovněž do-

chází k prolínání staveb Správy
železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic, což je velmi náročné na koordinaci prací.
V loňském roce zde došlo k přesunu tzv. obslužné komunikace
východ od železniční trati, v některých místech až o 15 metrů.
O stejnou vzdálenost se posunula
i 2. traťová kolej. Letos se do nové
polohy přemístí také traťová kolej
č. 1. Vedle tratě pak povede nová
silnice 1. třídy, z původní vznikne
tzv. místní komunikace západ.
„V Hrádku tak bude v prostoru vymezeném dvěma protihlukovými stěnami železniční trať
i silnice 1. třídy,“ upřesnil ředitel stavby Josef Mravec z OHL ŽS.

Tunel o rok později

Po přípravných pracích a montáži náhradního zabezpečovacího
zařízení byla 10. března zahájena
výluka železničního svršku v souvislosti s přestavbou stanice Mosty u Jablunkova.
V tunelu se z jedné strany i nadále pracuje. V nepoškozeném
400 metrů dlouhém tubusu pokračují práce na výplňové betonáži, po níž bude následovat
montáž technologie. Práce byly
zastaveny ve zbývající, 110 m
dlouhé havarované části tunelu.
Podle ředitele stavby Josefa Mravce to ale nemusí mít vliv na plánovaný termín dokončení celé
stavby v listopadu 2011, pokud
budou práce na závalu pokračovat již v letošním roce. V současné době probíhají projekční práce
na variantách dokončení zborcené části tunelu. Celkem tři

projekční řešení by měla být
zpracována nejpozději do konce
dubna. Na základě odborných posudků pak investor zvolí nejvhodnější variantu.
„Tunel měl být hotový letos
v červnu. Přehodnotili jsme stavební postupy a upravili harmonogramy tak, abychom mohli
jeho dokončení posunout o rok,

Optimalizace
trati znamená
• Vyšší bezpečnost dopravy
• Bezbariérová řešení pro
cestující
• Protihluková opatření
v zástavbách
• Zlepšení kultury cestování
• Rychlost do 160 km/h
• Vyšší propustnost a únosnost trati
aniž by to mělo vliv na celou stavbu. Pokud vybraná varianta dostavby zbývajících 200 m umožní
dokončit stavbu tunelu v červnu
příštího roku, dodržíme i harmonogram celé stavby,“ ujistil Josef
Mravec.

Slavnostní zahájení
v květnu

Také mezi Českým Těšínem
a Bystřicí vládne čilý stavební
ruch. Realizátorem stavby Optimalizace trati Bystřice nad
Olší – Český Těšín, jejíž slavnostní zahájení proběhne 12. května, je sdružení firem BYČT (OHL
ŽS, Subterra a EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika).

FOTO autor

Investorem je SŽDC, Stavební
správa Olomouc, projektantem
SUDOP Praha a SUDOP Brno.
Stavba navazuje na probíhající
optimalizaci trati v kilometru
305,807 v železniční stanici Bystřice a končí v kilometru 317,296
na vjezdu do žst. Český Těšín.
Celková délka modernizovaného
úseku je přibližně 11,5 km. Stavba
obsahuje 166 stavebních objektů
a 59 provozních souborů.

Most v Ropici se staví
na břehu

Stavba zahrnuje dva mezistaniční úseky, modernizaci železniční stanice Třinec a přestavbu
železničních zastávek Vendryně,
Třinec-Konská a Ropice. Součástí zakázky je také rekonstrukce
trakční napájecí stanice Třinec.
Vloni probíhaly stavební práce
na třineckém zhlaví a mohly pozornosti cestujících uniknout.
Od března jsou již nepřehlédnutelné zejména na zastávkách
Třinec-Konská, kde běží naplno výstavba nového bezbariérového podchodu. V Ropici je mj.
ve výstavbě i nový most přes řeku
Olši. Budoucí dvoukolejná mostní konstrukce s dolní mostovkou
a průběžným štěrkovým ložem
se staví na břehu a po dokončení ji stavbaři vysunou přes řeku.
Trať zde povede v nové geometrické poloze. Starý most čeká demontáž. Na zmíněnou stavbu,
jejíž dokončení se předpokládá
v roce 2012, by měla plynule navázat jako samostatná stavba rekonstrukce žst. Český Těšín.
IVAN SKULINA

dpoledne mezi žst. Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí se
střetl na železničním přejezdu P4019, v km 43,446,
osobní vlak 5253 s osobním
automobilem Toyota Yaris, jehož řidička svým zraněním na místě podlehla.
Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor. V čele
osobního vlaku byla lokomotiva 163.022-7. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 410 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Staré Město
13. dubna

D

opoledne v žst. Staré Město u Uherského Hradiště po najetí dvou
odražených ložených nákladních vozů do skupiny
odstavených devíti prázdných vozů se tyto vozy
uvedly do pohybu směrem
k zarážedlu kusé koleje číslo sedm. Při najetí vozů
na zarážedlo došlo k vykolejení služebního vozu řady
Daa-k, poškození zarážedla
a zaparkovaného osobního
motorového vozidla Hyundai Sonata kusem rozštípnutého pražce ze zarážedla.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 140 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Brno.

Jablonné – Brniště
14. dubna

D

opoledne mezi žst.
Jablonné v Podještědí a Brniště se střetl osobní vlak 6604 s osobním
automobilem Ford Ranger,
který zasahoval do průjezdného průřezu traťové koleje. Nikdo nebyl zraněn.
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.087. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 10
tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.
(MirKo)

Kantýna – oáza chutí v nádražním shonu
Vstupujete-li
z haly plzeňského
hlavního nádraží
do tamní restaurace,
nabudete dojmu, že
se ocitáte na počátku
minulého století.

V

momentě, kdy vás automatické dveře vpustí do prostor restaurace,
ocitáte se v jiném světě. Zčásti
ve starosvětské obrazárně kdesi
v Schönbrunnu, zčásti ve stříbřitě se lesknoucí moderní restauraci dneška. Než se ale dostanete
k výdejní lince, musíte projít koridorem stylizovaným jako peron
malého nádražíčka. Ten, osvětlen jakoby pouličními lampami,
vás vede řadou boxů. Lavice z laťoví připomínají ze všeho nejvíce
kupátka někdejších vagonů třetí třídy, usadíte-li se na některé,
zvolna se vás zmocní pocit útěšlivé nostalgie.
Přívětivá nálada je dále akcentována některou z vybraných

NÁDECH MONARCHIE. Příjemné prostředí v Plzni dotvářejí fotografie císařské rodiny v historizujícím stylu.

krmí. Na efektních tabulích naleznete denně dvě desítky jídel rozdělených do dvou druhů:
na smažené speciality a tradiční hotovky. Zatímco prvně jmenované pokrmy se až tak často

FOTO ČD RESTAURANT

nemění, v partu hotových jídel
najdete změny každý den. Báječnou dršťkovou, pomalu již neznámé ledvinky, nezbytný guláš.
Nejdražší jídlo v čase mé návštěvy se dalo pořídit za dvaasedm-

desát korun, byla to svíčková,
vonící jako od babičky. Smažený
sektor nabízel květák, žampiony,
ale třeba i populárního pangase.
Zkrátka, vybere si tu každý, jak
zaměstnanci stanice, cestující,
tak i strávníci „z ulice“. Když pak
po vydatném a chutném obědě
sedíte ve svém kupé nad sklenicí
řízného tankového gambrinusu –
pokud tedy nejste ve službě –, před
očima vám defilují fotografie císařské rodiny, pojednané v okouzlujícím historizujícím stylu. Ty
lemují tři ze čtyř stěn a z vysoké,
bohatě štukované místnosti vytvářejí poetický noblesní salon
doby dávno zmizelé.
Kantýna může být vlajkovou lodí současné flotily nádražních restaurací pod správou
dceřiné společnosti ČD Restaurant a také důkazem, že je lze
změnit k lepšímu.
Jiří Treu, provozovatel Kantýny a spoluinvestor více než čtyřmilionové sumy, kterou spolkla
její rekonstrukce, si sem může
chodit vyslechnout pochvalná
slova spokojených strávníků.
MILAN BALLÍK

Milan
Ballík
Publicista
v oboru
gastronomie

G

astronomii se začal věnovat v roce 1988, nejprve jako fotograf pro tiskové
propagační materiály nově
vznikajících vinařských subjektů. Absolvoval sommeliérský kurz při Střední vinařské
škole Valtice, kterou ukončil v roce 1997. Byl jmenován
do Komise expertů pro hodnocení a zatřiďování révových vín. V roce 2004 se stal
členem Odborné rady v oblasti udělování značky kvality
pro české potraviny a produkty KLASA. Od roku 2001
začal spolupracovat s ekonomickým týdeníkem EURO
– psal sloupky o víně a později i recenze restaurací.
Od roku 2008 do října 2009
dělal totéž pro týdeník PROFIT. Od listopadu 2009 působí jako volný novinář.

provoz a zahraničí
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průmysl
Zájem o českou
technologii v USA

P

řejezdové zabezpečovací zařízení od AŽD Praha bude instalováno v USA
na trati v Nashvillu. Jde
o pilotní projekt; pokud se
technologie osvědčí v provozu a budou splněny místní normy a předpisy, může
česká společnost zařízení do USA v budoucnu volně exportovat. Smlouvu
na první dodávku své technologie do Spojených států
podepsala firma AŽD Praha s The Nashville&Eastern Railroad Corp. (NERR),
s níž by na dodávkách zařízení ráda spolupracovala
i v budoucnu.
AŽD Praha dodá veškerou potřebnou technologii, místní partner doplní
samotný výstražník, břevna závory, technologický
domek a dopravní značení tak, aby přejezd vizuálně
odpovídal zvyklostem amerických standardů.
První přejezd bude instalován nedaleko Nashvillu ve státě Tennessee.
Plně funkční by měl být
v červenci.
NERR hraje významou
roli v zajištění nákladní
i osobní železniční dopravy
mezi Nashvillem a Monterey. Podílí se také na obnově a rekonstrukci hlavních
i vedlejších tratí v daném
území.

Dvě stě opravených
vozů pro ČD

J

iž dvoustý vůz ze zakázky na periodické opravy osobních železničních
vozů Českých drah dokončila v březnu plzeňská společnost MOVO ze skupiny
ŠKODA. Zakázku firma získala na základě úspěchu
v tendrech vypsaných v roce
2009. Periodické opravy
vyvazovací a hlavní bude
MOVO postupně provádět
až do konce roku 2011.
„Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti oprav
osobních železničních
vozů a vysokému pracovnímu nasazení se stále zlepšuje kvalita provedených
oprav, i délka doby potřebná
na jednotlivé práce,“ sdělila
vedoucí Obchodního úseku
MOVO Jitka Hrbáčová.

Tramvaj ForCity
v ulicích Rigy

Š

KODA TRANSPORTA
TION dodala první
tříčlánkovou tramvaj ŠKODA ForCity (15T) do hlavního
města Lotyšska. Slavnostní
předvedení nové tramvaje se
uskutečnilo 15. dubna 2010.
Rižský Dopravní podnik dostane postupně
20 vozidel, první se objeví
ve zkušebním provozu s cestujícími již v červnu. „Zbývajících 19 tramvají ŠKODA
ForCity z této série předáme
Dopravnímu podniku postupně do konce ledna 2011.
Uvažujeme ale, že všechna
vozidla dodáme ještě letos,“
uvedl Tomáš Krsek, předseda představenstva ŠKODA
TRANSPORTATION.
O nákupu nových tramvají rozhodlo hlavní město
Lotyšska v roce 2007. Smlouva na dodávku 20 tříčlánkových vozidel ŠKODA ForCity
v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun byla uzavřena
23. května 2008.
K vítězství v soutěži přispěla také dobrá pověst
plzeňského výrobce v Lotyšsku. Nedávno byla ukončena dodávka 150 trolejbusů
ŠKODA 24Tr ze společnosti
ŠKODA ELECTRIC.

(acri)
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Drážní katedrála v Berlíně
Nádraží, dříve
mystická a fascinující
brána do měst
a dálek, získává spolu
s přeměnou železnice
na zákaznicky
orientovaného
dopravce znovu svůj
klíčový význam.

MONUMENT. Budově hlavního nádraží dominují obří skleněné plochy. 

Pěšky k Říšskému sněmu

Hlav ní nádra ží posky tuje
na svých pěti patrech pracov-

FOTO MICHAL MÁLEK

Vylepšení
na nádražích

V

loňském roce zahájila
společnost DB Station&Service v rámci takzvaného
Konjunkturálního programu
Spolkové vlády práce zaměřené na zlepšení stavu více než
dvou tisíc železničních stanic.
Na 3 000 dílčích opatření má
za cíl zlepšit stav především
malých a středních nádraží. Jen v průběhu uplynulého
roku bylo například instalováno 1 700 nových informačních zařízení pro cestující
veřejnost.

Stěhování
z Postupimského náměstí

Bezesporu nejznámějším příkladem zmiňovaného přístupu je berlínské hlavní nádraží.
Nejmodernější nádraží v Evropě
stojí v místě bývalé stanice Lehrter Bahnhof z roku 1871, pro
veřejnost bylo otevřeno 28. května 2006. Jde o unikátní stavbu,
315 metrů dlouhá prosklená hala
kryje nástupiště horních 6 kolejí směrů východ a západ ve výšce 27 metrů nad zemí, zatímco
nádražní hala umístěná příčně
ve směru sever-jih má délku 200
metrů a šířku 40 metrů. Po stranách nádražní dvorany jsou příčně přes nadzemní nástupiště
rozkročeny dvě obří budovy, které nabízejí 41 000 m 2 exkluzivních kancelářských ploch.
V průběhu letošního března
se uskutečnilo stěhování administrativních útvarů DB působících v Berlíně právě do kanceláří
v nových prostorách na zdejším
hlavním nádraží. Přesun se dotkl i centrály DB na Postupimském náměstí, kde zůstalo jen
vrcholové vedení koncernu a sídlo společnosti.

ŘEZ. Vlaky projíždí stanicí ve více směrech a úrovních.
ní příležitosti pro tisíc zaměstnanců, z toho 400 jich působí
ve službách DB. Denně zde odbaví 220 vlaků dálkové dopravy (včetně vlaků z / do Prahy),

Na berlínské
hlavní nádraží
zavítá denně
300 000 zákazníků.
324 spojů regionální dopravy
a na 600 vlaků městské rychlodráhy S-Bahn.
Stavba hlavního nádraží si
vyžádala 500 000 m3 betonu
a 85 000 tun oceli. Zasklená plocha má 21 000 m2. Zákazníkům je
k dispozici 54 pohyblivých schodů

FOTO AUTOR

a 48 výtahů, z toho 6 prosklených
s panoramatickým výhledem.
Cestující a návštěvníci naleznou na třech patrech 16 000 m 2
ploch s 80 podniky nabízejících
pestrou gastronomii, obchody,
služby, DB centra a DB Lounge.
Denně na hlavní nádraží zavítá na 300 000 zákazníků. Poloha na okraji nové vládní čtvrti
umožňuje pěší dostupnost zámku Bellevue, Říšského sněmu
i Braniborské brány.

Jedno z více než
5 700 nádraží

Osobní nádraží DB patří organizačně do působnosti dceřiné
akciové společnosti DB Station&Service, jež je součástí segmentu
infrastruktury. Firma odpovídá
za provoz 5 707 nádraží a za ko-

merční využití 1 600 výpravních budov. Vznikla v roce 1999,
dosahuje obratu 1 mld. eur (cca
26 mld. Kč) a poskytuje pracovní příležitosti 4 601 zaměstnancům (dvě procenta zaměstnanců
DB AG).
Od dopravců v rámci koncernu
DB loni inkasovaly 600 mil. eur
tržeb jako poplatek za zastavující vlaky. Ročně podnik eviduje 143,3 mil. zastavení vlaků,
z toho je 20 mil. vlaků externích
dopravců. Meziročně se počet
zastavení vlaků externích dopravců na nádražích DB zvýšil
o téměř 12 procent. Firma v loňském roce  vynaložila na investice 488 mil. eur, což představuje
osm procent z hrubých investic
celého koncernu DB.

který můžeme vzít jako poslední
porovnatelný.
Navzdory selhání pěti vlakových souprav a následnému
pozastavení služeb v prosinci
přepravily vlaky Eurostar loni rekordních 9,2 milionu pasažérů.
Počet nákladních vlaků, které použily tunel, však klesl celkově o 12
procent.
Požár v září 2008 způsobil, že
tunel nemohl být provozován
na plnou kapacitu až do února
2009; společnost Eurotunel tím
byla velmi zasažena.
(šra)

alší zemí z oblasti bývalého
SSSR, kam budou dodány
švýcarské jednotky Flirt, se stalo
Estonsko. Tamní železniční společnost Elektriraudtee provozující příměstskou dopravu v okolí
hlavního města Tallinu oznámila, že od švýcarské firmy Stadler
koupí celkem 28 těchto jednotek.
Osmnáct nových Flirtů bude
elektrických pro stejnosměrné
napětí 3 kV. Za jejich pořízení
zaplatí estonský dopravce celkovou částku 1,25 miliardy estonských korun (cca 2 miliardy Kč),

imořádným zážitkem se pro řadu návštěvníků stala výstava
společenských a salonních
železničních vozů, která se
konala k 10. výročí společnosti Wagon Service travel
v prostorách bratislavského
Muzea dopravy. Organizátoři akce přistavili celkem
sedm vozů, kde Slovensko
reprezentovala dvojice lehátkových vozů Bcmh společnosti Wagon Service
travel a jeden společenský
vagon řady WGmeer firmy
ZSSK. Velký obdiv současně
sklidil maďarský restaurační vůz firmy MÁV Nostalgia a salonní vozy Salon
Ambasador a Salon Noir
z Rakouska. Důstojnou společnost společenským a salonním vozů dělal vzorně
rekonstruovaný rychlíkový parní krasavec Albatros
498.104.

Operační program
Doprava na webu

S

lovenské Ministerstvo
dopravy, pošt a telekomunikací spustilo webovou
stránku speciálně věnovanou Operačnímu programu
Doprava (OPD). Tento program představuje základní podkladový rámec, který
opravňuje Slovensko čerpat
finanční prostředky z Evropské unie na rozvoj silniční, železniční a integrované
dopravy. Webová stránka
obsahuje komplexní informace o operačním programu a jeho projektech, které
spadají do období let 2007 až
2013. Finanční pomoc z EU
dosáhne do té doby výše
3,2 miliardy eur.

Na Ukrajinu
na laminátu

I

v letošním jízdním řádu
je provozována mezistátní železniční doprava mezi
Slovenskem a Ukrajinou.
Slovenská společnost ZSSK
a Ukrajinské dráhy (UZ) provozují osobní dopravu dvěma páry regionálních vlaků
v relaci Čierna nad Tisou –

ROMAN šTĚRBA

Eurotunel skončil i přes Estonsko si objednalo
neúspěchy v zisku
celkem 28 Flirtů
S
D
polečnost Eurotunel ukončila uplynulý rok v černých
číslech. Stalo se tak navzdory
ztrátám příjmů, které způsobilo
částečné uzavření tunelu během
prvních pěti týdnů v roce a pozastavení služeb vlaků Eurostar
v prosinci. Celkové příjmy klesly o 16 procent na 571 milionů eur
vyjma pojistných náhrad, zatímco čistý zisk klesl z 34 mil. na 1,4
mil. eur. Velký pokles zaznamenala doprava nákladních vozů
přes kanál La Manche. Ta klesla
o pětinu až pod úroveň roku 2007,

Dotyk historie
v Bratislavě

M

K

oncern DB cílevědomě činí
z nádraží pulsující centra,
která nabízejí snadno dosažitelné vlaky, komplexní služby
související s přepravou i s životní úrovní a komfort pro cestující
a návštěvníky bez ohledu na to,
zda potenciální zákazníci dráhy její nabídku přepravy využijí.
To není pouze otázka architektury a vybavení, ale také vysokých
požadavků na myšlení a konání
nádražního personálu. Nádraží
jsou vstupní branou k železnici
a zároveň vizitkou měst a regionů. Jejich vzhled a výkonnost
zakládají dojem cestujících a určují atraktivitu dráhy. Moderní
nádraží dělá ze železnice znovu
součást životního stylu.

slovensko

přičemž 85 procent této částky zajistí fondy EU. První elektrická
jednotka by měla být do Estonska
dopravena v roce 2012, další budou postupně následovat do konce roku 2013.
Po skončení dodávek bude
v průběhu roku 2014 vyrobeno
také deset jednotek poháněných
dieselovým motorem. Pořízení těchto vlaků bude prostřednictvím dvacetiletého leasingu
s roční splátkou 85,2 milionu estonských korun za všechny jednotky.
(peř)

Čop. Na vlacích je běžně řazen elektrický stroj řady 163
a jeden osobní vůz 2. třídy
společnosti ZSSK. Na některé spoje jsou současně přivěšovány lůžkové vozy. Vozy
2. třídy řady Bh mají speciální antivandalskou a antipašeráckou úpravu, která
spočívá mj. v dosazení jednoduchých laminátových
sedaček z vyřazených tatranských električek řady
420. Modernizace prvního ze tří vyčleněných vozů
proběhla v polovině loňského roku v popradském depu
ZSSK.
(mh)

krátké zprávy ze světa
PKP Cargo chce více
RŽD uvedou na trh
motivovat pracovníky dceřiné společnosti

Start linky
Rotterdam – Verona

SNCF se ztrátou
téměř miliardy eur

Další stroje E464
pro Trenitalii

Státní dopravce PKP
Cargo zvýšil od březn a z a i nteresov anost mezd sv ých
zaměstnanců na zisku
a výkonech. Změna se týká systému prémií, jež obnášejí kolem
15 procent základních platů. Dosud byl podíl prémií svázaných
s efektivností práce jenom 2 až 3
procenta. Nově mají tyto platby
tvořit výrazně větší podíl. PKP
Cargo stálo loni před platební neschopností, a proto se reorganizuje. Čistá mzda zaměstnanců
dosahuje podle údajů společnosti 2 200 zlotých (asi 14 300 Kč)
měsíčně.

Švýcarský operátor
kombinované dopravy Hupac železniční zastavil spojení
na lince Rotterdam/Ede
– Brescia přes Švýcarsko. Důvodem ukončení provozu je zavření terminálu Ede. Od března
nabízí Hupac společně s italským partnerem Cemat pětkrát
týdně linku Rotterdam – Verona
přes Brenner. Tamní profil P 400
je vhodný pro jednotky s výškou
v rozích 4 metry. Trakci zajišťuje jako hlavní firma Trenitalia;
Deutsche Bahn je subdodavatelem trakčního výkonu mezi Holandskem a Německem.

Francouzské státní
dráhy (SNCF) dosáhly loni čisté ztráty
ve výši 980 milionů
eur (více než 25 miliard
Kč). Zásluhu na tom má především složka nákladní dopravy
SNCF Fret s deficitem 721 milionů
eur (cca 18,7 miliardy Kč). Krize
postihla také dopravní a logistickou organizaci SNCF Geodis,
kde poklesly tržby o 8,1 procenta
na 7,4 miliardy eur. U SNCF Fret
šlo dokonce o pokles ve výši 26,3
procenta. Cestou snížení vlastních nákladů se podařilo u celé
skupiny SNCF ušetřit 550 milionů eur.

Italské železnice (FS)
objednaly u firmy
Bombardier pro svoji dceřinou společnost Trenitalia dalších
sto elektrických lokomotiv řady
E464. Zakázka v hodnotě 258 milionů eur obsahuje současně opci
na dalších padesát lokomotiv.
Dodávky jsou plánovány mezi
roky 2010 a 2012. Po zprovoznění lokomotiv zmíněné řady bude
mít společnost Trenitalia k dispozici největší lokomotivní park
jednoho typu v Evropě. Již nyní
je na italských kolejích v provozu 480 strojů řady E464.
(kla, sh)

Ruské státní dráhy
(RŽD) chtějí prodat
do roku 2012 majetkové účasti ve více
než 30 dceřiných společnostech. Oznámil to šéf RŽD
Vladimir Jakunin v Moskvě. Patří mezi ně 50 procent podílu
minus dvě akcie u nákladního
dopravce PGK a 35 procent minus dvě akcie u kontejnerového operátora Transcontainer.
Dalších 15 procent z Transcontaineru drží od ledna 2008 východoevropská banka EBRD.
Podíly na obou podnicích se mají
prodat na burze, ostatní pak cestou privatizace.
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SERVIS

UBYTOVÁNÍ

Dětský tábor

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.

DOVOLENÁ
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

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

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

PŘIJMEME
SŽDC, s.o., Správa dopravní
cesty Praha přijme
do zaměstnaneckého poměru
pracovníky s kvalifikací
zámečník kolejových
vozidel (příp. příbuzný obor)
a automechanik motorář
se znalostí drobných oprav
a seřizování motorů „Zetor a V3S“
pro dílenský provoz – opravy
kolejových vozidel.
Pracoviště Mechanizační
středisko Kralupy nad Vltavou.
Podrobné informace na tel:
602 224 380 nebo 721 837 827.

16/2010

sport

poslední volná místa na rekreaci v Řecku
Federace vozmistrů nabízí poslední volná místa na rekreaci v Řecku 2010

Leptokarie
Turnus
102
103
104
105
106
107
108

Nei Pori
Turnus
202
203
204
205
206
207
208

Termín
odjezd – příjezd
14. 6.–29. 6.
28. 6.–13. 7.
12. 7.–27. 7.
26. 7.–10. 8.
9. 8.–24. 8.
23. 8.–7. 9.
6. 9.–22. 9.

Počet nocí
pobytu
14
14
14
14
14
14
14

2lůžkový
pokoj
5 800 Kč
5 800 Kč
5 800 Kč
5 800 Kč
5 800 Kč
5 800 Kč
5 000 Kč

3lůžkový
pokoj
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
4 800 Kč

Termín
odjezd – příjezd
14. 6.–29. 6.
28. 6.–13. 7.
12. 7.–27. 7.
26. 7.–10. 8.
9. 8.–24. 8. 	
23. 8.–7. 9.
6. 9.–22. 9.

Počet nocí
pobytu
14
14
14
14
14
14
14

3lůžkový
pokoj
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
4 800 Kč

4lůžkový
pokoj
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 300 Kč

4lůžkový
pokoj
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 800 Kč
4 000 Kč

Nabízíme 2, 3 a 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou, balkonem nebo terasou
a klimatizací (za mírný poplatek) v letoviscích Leptokarie a Nei Pori. Hradí se neobsazené lůžko.
Ceny rekreačních poukazů jsou za osobu.
V ceně poukazu je zahrnuto: cena lehátka včetně povlečení, autobusový transfer Thessaloniki – Leptokárie (Nei Pori) a zpět s delegátem, ubytování včetně povlečení, ubytovací poplatek, spotřeba elektrické
energie/plynu, vody, pojištění účastníka zájezdu. K dispozici nejsou ručníky a utěrky na nádobí.
Dětská sleva: 0 až 4 roky bez nároku na lůžko 100 %, 4 až 15 let sleva na poukaz 1 000 Kč.
Doprava vlaková, jízdenku FIP si každý vyřizuje sám. Pro cestu je třeba kupónový sešitek FIP
s jízdenkami na tratích Maďarska, Srbské republiky, Makedonie a Řecka (MÁV, ŽS, CFARYM
/MŽ/, CH /OSE/). Při vyplňování žádanky je nutno dbát na správné vyplnění jednotlivých cizích železnic.
Platnost jízdenky je 3 měsíce od vystavení!
Objednávky zasílejte obratem na adresu: Federace vozmistrů, žst. Praha-Vysočany, Paříkova 100,
190 00 Praha 9. Objednávky lze odeslat služební i státní poštou, faxem 972 245 328 a i e-mailem
LopataFV@seznam.cz. Na neúplnou a nečitelně vyplněnou objednávku nebude brán zřetel!!! Bližší
informace na telefonu, 774 414 437. Tiskopis objednávky je ke stažení na stránkách FV: www.fvcr.cz.

O putovní pohár
Břeti Demela
Dne 19. května 2008
tragicky zahynul
v Moravanech
strojvedoucí
Břetislav Demel.

N

a počest strojvedoucího, který byl zapáleným kuželkářem, se loni
konal za pomoci ČD Cargo,
ČD a města Česká Třebová
memoriál O putovní pohár
Břeti Demela. Toho se zúčastnilo celkem devadesát
soutěžících z celé republiky,
kteří nejen sportovním zápolením, ale i vzpomínkou
uctili jeho památku.
Proto by pořadatelé ze ZO
FS Česká Třebová chtěli pozvat zájemce na druhý ročník memoriálu, který se
uskuteční 18. a 19. května
2010. Turnaj se hraje na sto
dvacet hodů, přihlášky přijímají v kanceláři Federace
strojvůdců v České Třebové,
tel. 972 325 086.
Už v pondělí 17. května proběhne v Moravanech
vzpomínkový akt s položením věnce k pamětní desce Břetislava Demela, která
byla odhalena v loňském
roce. 
(fs)

Výběrové řízení na funkci systémový specialista Krajského centra osobní dopravy Pardubice
Ředitel organizační jednotky ČD Krajské centrum osobní dopravy Pardubice
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení systemizovaného místa ve funkci
systémový specialista Krajského centra
osobní dopravy Pardubice.
Stanovené předpoklady k výkonu
funkce:
• vykonaná a platná odborná zkouška
O-05 nebo vyšší dle předpisu ČD Ok 2
(zkouška O-06 výhodou),
• vysokoškolské vzdělání nebo úplné
střední vzdělání s maturitou a praxí
v dopravě nejméně 5 let,
• znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ),
• znalost práce na PC v rovině uživatele
kancelářských aplikací (textové
a tabulkové editory a prezentace),
• obecný rozhled v oblasti osobní dopravy a přepravy a znalost dopravní legislativy České republiky,
• komunikativnost, asertivita, schop-

nost reprezentovat ČD jako předního
dopravce,
• zdravotní způsobilost dle vyhl.
101/1995 Sb.
Řešená problematika, pracovní náplň:
• odbavovací technologie ve veřejné
dopravě a u dopravce ČD,
• tarifní problematika dopravce ČD se
zaměřením na IDS a jeho technologie
realizované v územním obvodu Pardubického kraje,
• specifický systém odbavení realizovaný
v regionu,
• rozbory a analýzy z aplikací společnosti
ČD používaných na úrovni vedení
organizační jednotky.
Předpokládaný nástup do funkce:
po předchozí dohodě, nejlépe 06/2010.
Místo výkonu práce: Pardubice hl. n.
Místo pracoviště pro stanovení cestovních náhrad: Pardubice 	
Odměňování: Dle Řádu pro odměňování

zaměstnanců Českých drah, a.s., TS
12, vč. příslušných benefitů sjednaných
v platné Podnikové kolektivní smlouvě
pro konkrétní pracovní zařazení.
Součástí pracovní smlouvy bude i souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty.
Adresa k doručení přihlášek – písemně
nebo osobně na adresu:
České dráhy, a.s.,
Organizační jednotka
Krajské centrum osobní dopravy
Ing. Michal Štěpán, ředitel
náměstí Jana Pernera 217
železniční stanice Pardubice hl. n.
530 02  PARDUBICE
Přihlášky zpracujte volnou formou,
součástí musí být uvedení vzdělání,
životopis, popis odborné praxe, sdělení
telefonního spojení a kontaktní adresy
uchazeče.
Dále doložte doklady osvědčující splnění

zakoupení výletů s českým doprovodem, popis hotelu viz
seniorské pobyty v katalogu Dovolená 2010.

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

Vlakové poznávací zájezdy

• 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,
• 17. 7. Krimmelské vodopády, 920 Kč, odjezd z Českých Budějovic,
• 21. 8. Medvědí soutěska, 850 Kč, odjezd z Českých Budějovic.
Více včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

Itálie – Ischia – vlastní doprava

Speciální nabídka – cena platná v období 1.–22. 5.
Hotel Casa Nicola **, cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
3 990 Kč zahrnuje: 7 nocí, 7x polopenzi, vstupy do hotelových
termálních bazénů, česky hovořícího delegáta, možnost

• 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 samo
obslužné restauraci a baru na koupališti, místní poplatek.
Nástupy podle volné kapacity hotelu. Ceny jsou platné do 30. 6.

•

Pro velký úspěch opakujeme:
• Hotel Park – Dudince – Hokovce 9.–12.6. Cena 2 990 Kč/os.
zahrnuje: 3 noci v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji
s balkonem, TV, tel., 3x plnou penzi (snídaně – švédské stoly),
4 procedury, volný vstup do hotelových bazénů (krytý
a venkovní), saunu ve čt a so 16–18 h, volný vstup do fitness.
Dítě 3–12 let bez procedur na přistýlce 1 550 Kč.
• Květnové krátkodobé pobyty (3–4 noci) v termálním koupališti
Vadaš ve Štúrově, ceny od 950 Kč/os., více viz www.cdtravel.cz/
/lasty a novinky.
• 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

• Liberec – hotel Babylon **** Prodloužena akce dítě do 14 let
v doprovodu dospělé osoby zdarma! Cena 2 690 Kč zahrnuje:
2 noci, 2x polopenzi (bufet), neomezený pobyt v aquaparku,
lunaparku, iqparku, pobyt ve VIP Sauna Afrikana (sauna, vířivka,
vyhřívané lůžko) ve stř. a v pá., více viz www. cdtravel.cz/lasty
a novinky. Cena platí do 30. 6.
• Zlevněné Poděbrady – hotel Tlapák ****

•

•

•

kvalifikačních předpokladů (kopie
vysvědčení, výkazu o zkouškách, diplomů
a osvědčení apod.).
Nedoložení kteréhokoliv z požadovaných
podkladů nebo údajů je důvodem pro
vyřazení přihlášky.
Na obálku do levého horního rohu uveďte
heslo:
„Výběrové řízení SYS KCOD Pardubice“
a doložku „NEOTVÍRAT“.
Termín doručení přihlášek:
29. 4. 2010 do 14.00 hodin.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech.
Uchazeči vybraní do druhého kola budou
pozváni k osobnímu jednání, které se
uskuteční v 7. května 2010.
Ředitel KCOD Pardubice si vyhrazuje
možnost od výběrového řízení odstoupit
nebo nevybrat žádného uchazeče.
Případné dotazy lze uplatnit
na tel. 972 322 077 nebo e-mailem
na medunova@kcod.cd.cz.

– 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.
Hotel Centro Hustopeče
(popis hotelu v katalogu Dovolená na straně 35):
– 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.
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 je
2 400 Kč na osobu, pro ostatní klienty pak 3 360 Kč.

Kontakty

ČD travel, s. r. o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 057,
972 243 055, pobočky Na Příkopě 31, tel. 972 243 071,
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874,
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz, www.cdtravel.cz
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pošta
Do Poličky jsem
dojela i ve vánici

D

ovolte, abych pochválila tři vaše zaměstnance, kteří podle mě jdou
příkladem ostatním. Dne
15. března jsem chtěla jet
spojem EuroCity v 19.39 h
z Prahy do České Třebové
a dále osobním vlakem přímo do Poličky. Bohužel vlak
EuroCity měl zpoždění asi
60 minut. Paní hlasatelka
oznámila, že kdo potřebuje
do České Třebové, ať cestuje
rychlíkem do Kolína a tam
přestoupí na další rychlík.
Tak jsem i provedla. V rychlíku č. 913 byl velmi dobrý,
slušný a hlavně velmi laskavý průvodčí. Někam zatelefonoval a řekl, že osobní
vlak v České Třebové nestihnu, ať informuji v dalším
vlaku průvodčí, že ten či ta
zařídí potřebné. V rychlíku č. 865 byla průvodčí Libuše Kučerová – opět velmi
laskavá a velmi vstřícná.
Řekla mi, že na mě v Ústí
nad Orlicí bude čekat osobní auto, které mě zaveze až
do Poličky. V Ústí nad Orlicí si mě vyzvedl milý pan
Bartoš, který mě opravdu
autem přepravil do Poličky, a to ve velké vánici! Byla
jsem nesmírně vděčná. Laskavost a slušnost vašich zaměstnanců byla neobyčejně
lidská a příkladná. Podotýkám, že je mi 82 roků.
A ještě dodávám, že na trati Praha – Polička jezdím
od roku 1946, ale takovou
krásnou pohádku jsem zažila poprvé. Božena Antesová

Jak se cestuje
po Lotyšsku

Z

dravím čtenáře Železničáře z Lotyšska. Přikládám snímek nádraží
z hlavního města Rigy.
Vlak právě odjížděl na pláž
Jurmala, kde jsou turistická letoviska v délce přibližně 30 km. Do jednoho z nich
cestoval syn. Ve vlaku se
prováděly prodejní a předváděcí akce. Prodejce nastoupí a cestujícím předvádí
přednosti malých přístrojů nebo drobných vylepšení
pro domácnost. Velice rozšířeným jevem je také to,
že zde dávají na stolek věci
pro charitu, zejména různé přívěsky. Zajímavostí je,
že ve vlaku chyběla toaleta. Zaujalo mě také upevnění pražců, které je jiné, než
jaké vídáme u nás. Nepoužívají se například vrtule.
Jarka Bernatíková


Zasahujte proti
neohleduplným

R

ád jezdím na trati Ostrava – Praha, a to nejen Pendolinem. Za kvalitní
vlaky považuji také spoje
kategorie InterCity a EuroCity. Co mne ale trápí, jsou
neohleduplní cestující, kteří zabírají volná místa svými zavazadly. A přitom je
často ve vlaku vidět někdo,

V hlavní roli výpravčí

Milan Pechta

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

dek bude výtvarně velmi blízko
komiksu. Jde o poměrně náročnou technologii, a tak premiéru
plánujeme až na rok 2011. Hlavní postavu ztvárnil Miroslav Krobot z Dejvického divadla, známý
například z Příběhů obyčejného
šílenství nebo Účastníků zájezdu. Ve snímku vlaky samozřejmě
chybět nebudou. Natáčelo se také
na pražském hlavním nádraží,
kde se Nebel zamiluje do toaletářky Květy,“ prozrazuje Rudiš.

Jaroslav Rudiš chtěl
být strojvedoucím,
ale dostal brýle. Tak
se stal spisovatelem
a dramatikem. Největší
popularitu mu přinesla
postava výpravčího
Aloise Nebela.

R

odák z Lomnice nad Popelkou vlaky používá poměrně často. Jezdí jimi
na autorská čtení po Česku, Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. „Ve vlaku často píši,
takže si vybírám především ty
spoje, které mají stolky a přípojky na elektřinu. Nejvíce asi jezdím z Prahy do Berlína, ale také
například do Vídně, Lipska, Curychu a leckams jinam, kde se
mluví německy,“ říká specialista na německý jazyk Rudiš.

Salcburský guláš
a tragický Exit 89

V berlínském metru

V roce 2002 debutoval knihou
rockových příběhů Nebe pod Berlínem a obdržel za ni Cenu Jiřího Ortena. Román byl přeložen
do pěti jazyků, včetně němčiny nebo polštiny. U nás vyšel již
v šesti vydáních a chystá se sedmé a také audiokniha, která by
měla vyjít na podzim.
„Hlavním hrdinou je třicetiletý zkrachovalý pražský učitel,
který před dospělostí a zodpovědností uteče do Berlína a pokouší
se najít sám sebe v podzemí německé metropole, které úplně
propadne. Většina knihy se odehrává ve vlacích metra,“ vykládá spisovatel, který napsal také
romány Grandhotel a Potichu,
v nichž se vydal do Liberce a Prahy. Grandhotel si patrně většina čtenářů pamatuje i jako film
od Davida Ondříčka.
Rudiš tráví letošní jaro v rodném městě, kde pracuje na novém
románu o českých a východoněmeckých punkerech. Román je
rozkročený z osmdesátých let až
do současnosti. „Zajímá mě hlavně, co se z té hlučné a po svobodě
toužící generace stalo, co z punku dnes zbylo,“ říká.

Podivínský železničář
Alois Nebel

Bezesporu nejznámější literární
postava Jaroslava Rudiše ovšem
nepochází z jeho románu, ale
z komiksu, který vytvořil společně s výtvarníkem a hudebníkem

romány a hry JAROSLAVA RUDIŠE

V

roce 2002 debutoval románem Nebe pod Berlínem. Velký úspěch mu přinesla komiksová
románová trilogie Alois Nebel,
která inspirovala vznik stejnojmenné divadelní hry. Nyní vzniká také filmová podoba příběhu.
Další hra Léto v Laponsku získala
Cenu Alfréda Radoka a Cenu Českého rozhlasu. V roce 2006 vydal
román Grandhotel. S Martinem
Beckerem napsal německy rozhlasovou hru Lost in Praha pro
Westdeutscher Rundfunk v Kolíně n. R. a libreto k českoněmecké
tragické operetě Exit 89 pro pražské Divadla Archa (obojí 2008).
Jeho třetí román Potichu spojuje
pět příběhů z dnešní Prahy.

Jaromírem 99. Jde o trochu podivínského železničáře Aloise Nebela, jenž pracuje jako výpravčí
v malé stanici v Jeseníkách. Nádražím mu projede celé minulé
století se všemi jeho historickými traumaty, které Nebel musí
znovu prožívat, protože nedokáže zapomínat. Kultovní komikso-

Nesmíme zapomenout ani na Rudišovu práci pro divadlo. Se zmíněným spolužákem z lomnické
základní školy Petrem Pýchou
napsali hry Léto v Laponsku či
Strange Love. Ta druhá je o posledním fanouškovi skupiny Depeche Mode v Československu,
kterou uvádí Činoherní studio
v Ústí nad Labem. Ze společné dílny vzešla i rozhlasová hra
Salcburský guláš pro Český rozhlas 3 – stanici Vltava, v níž se
dva stárnoucí muži vyrovnávají s neklidnou historií druhé poloviny minulého století
v Československu.
S německým spisovatelem
Martinem Beckerem Rudiš vytvořil pro pražské Divadlo Archa
libreto k tragické operetě Exit
89, odehrávající se na dálnici D1
mezi Prahou a Brnem na benzinové pumpě, u níž se mimochodem smrtelně zranil Alexander
Dubček. V stejném divadle také
Rudiš každý měsíc chystá s básníkem Igorem Malijevským literární kabaret EKG.

Muzikál o zlaté horečce

vá trilogie, inspirovaná životem
Rudišova dědečka a strýce, se
nyní převádí do filmu, který by
měl spatřit světlo světa v příštím
roce na jaře.
„Režisér Tomáš Luňák Nebelův příběh natočil nejdříve jako
normální film, který se ale nyní
překresluje a animuje. Výsle-

Baví ho pracovat v týmu. S Jaromírem 99 právě napsal první verzi divadelního westernu
o jedné velké cestě na sever. „Jaromír složil také písničky, takže to možná celé nakonec bude
malý muzikál. Inspiraci jsme si
vzali z příběhů Eskymo Welzla
a děj se odehrává kdesi na Aljašce v době dávno po zlaté horečce.
Ze snů o rychlém zbohatnutí toho
moc nezbylo, v Dawsonu žije už
jen posledních pár ztroskotanců,
co v sobě ale nakonec najdou sílu
a vydají se na poslední polární výpravu. Je to drsná, ale doufáme,
že také hodně vtipná hra. Vzniká
pro Dejvické divadlo a první diváci by ji mohli zhlédnout na jaře
příštího roku,“ vypráví Jaroslav
Rudiš.
MARTIN HARÁK

pošta
Děkuji za slevy pro
děti a bezpečnost

O

d té doby, co na pražském hlavním nádraží
je stálá bezpečnostní služba, a od té doby, co na svinovském nádraží v Ostravě
hlídají zaměstnanci HPF
Clean, se konečně váš cestující může cítit v těchto prostorách bezpečně. Žádní
nepřizpůsobiví občané, konec ne zrovna vonících bezdomovců, na jejichž místo
si člověk bál sednout, konec neplatících nocležníků v drážních prostorách.
K tomu jako bonus klidní

zaměstnanci Českých drah,
kteří už excesy s nepřizpůsobivými občany nemusejí řešit. Myslím, že zvláště
ženy jsou vám za to vděčné.
A když vaše „černé šerify“
bude člověk pravidelně potkávat i ve vlacích typu Silesia a Excelsior, dokážu si
představit i vyšší cenu jízdného. Rád si totiž připlatím
za cestu vlakem, když budu
vědět, že o mé bezpečí je postaráno na všech stranách.
Chápu, že náklady za ochranu nejsou nízké, ale bylo by
chybou se této cesty vzdát.
Rozhodně v tom vytrvejte!
Rovněž oceňuji, že po tolika letech České dráhy konečně snížily cenu In-karet
pro děti. Máme doma 3
děti a dát asi 3 tisíce korun
za slevové karty je opravdu
hodně, proto jsme vždy jako
rodina jezdili autem. Ale
dát 1 tisíc korun za 3 roky je
už věc jiná, takže jste tím
získali další zákazníky.
Krok správným směrem! Podobně je moc fajn kampaň
„se školou vlakem do Prahy.“ Líbí se mi i váš časopis
ČD pro vás, který přečtu téměř celý. Má šmrnc a vyvážený obsah – dobrá práce!
Ještě trochu zlepšit informovanost při mimořádných
událostech či vozech, které
ve vlaku mají podle rozpisu
být. Přeji vám hodně štěstí.
Dalibor Chvátal


úmrtí
Opustila nás
Božena Fričová

V

ATMOSFÉRA. Jaroslav Rudiš hledá inspiraci.

foto: AUTOR (2x)

FANOUŠEK. V rodném městě je na nádraží jako doma.

neděli 11. dubna 2010
náhle zemřela ve věku
87 let paní Božena Fričová. Pracovala přes třicet let
v železniční stanici PrahaKrč, a to až do svých 75 let,
do roku 1997, kdy odešla
do důchodu. Jako její dcera děkuji bývalým spolupracovníkům a všem, kdo ji
znali, za vzpomínku.

Erika Fričová

Díl 3.: Příliš mnoho vysílaček najednou
Výpravčí si mohla
vybírat mezi sítí
SMV, MOS, VOS
a TRS. Nevěděla ale,
kterou vysílačku
mají ve vlacích.

K
kdo hledá místo k sezení.
Říká se líná huba, holé neštěstí... Ne všichni jsou ale
tak průbojní. Doporučoval bych, aby vůči těmto neohleduplným cestujícím,
kteří si pro sebe vyhrazují
více místa, než jim přísluší,
průvodčí přitvrdili.

7

e stanici Lhota se z obou
stran blížily dva nákladní
vlaky, ale volná byla pouze
jedna kolej. Vlak od stanice A měl
zastavit u vjezdového návěstidla,
až protivlak projede. A protože
výpravčí chtěla strojvedoucím
jaksi vyjít vstříc a usnadnit jim
orientaci ve stanici, vzala vysílačku zapojenou v síti VOS, tedy
tu, kdy všichni slyší všechno.

Vjezd do stanice dovolen

Výpravčí volala: „Lhota volá
47126, příjem.“ Správně volala
toho, který jel od stanice B. Jenže
život je někdy krutý a tropí hlou-

posti. Lokomotiva vlaku 47126 totiž neměla žádnou radiostanici.
Vysílačku naopak měl, a na příjmu zapnutou, strojvedoucí
na vlaku 67121, tedy ten, který
jel z druhé strany od A a měl čekat u vjezdového návěstidla. Slyšel, že výpravčí volá nějaký vlak,
špatně rozuměl a ozval se. Ale
ozval se špatně. Neuvedl číslo
svého vlaku: „Na příjmu. Dobrý den.“ A tím uvolnil kamínek,
který strhl lavinu nepřesností,
omylů a pochybení, jež vyústily
ve srážku vlaků.
Výpravčí v domnění, že hovoří
se správným strojvedoucím, pokračovala: „Dobrý den. Do Lhoty
vjezd do stanice na druhou kolej
dovolen a odjezd na RPN.“ Strojvedoucí: „Já nerozumím nic.“
Výpravčí pomalu a důrazně zopakovala: „Do Lhoty vjezd do stanice dovolen a odjezd na ruční
přivolávací návěst.“ Strojvedoucí všechno zamotal svou odpově-

S

tanice Lhota. Dvoukolejná trať. Nepřetržitá výluka
první staniční koleje. Zabezpečovací zařízení bylo vypnuté. Vjezdy vlaků od stanice
A na světelnou přivolávací návěst, odjezdy na A na ruční
přivolávací návěst. Výpravčí
měla k dispozici čtyři způsoby
radiového spojení, tedy něco
jako hlavní stan spojeneckých
armád. Velení mělo být na té
nejvyšší úrovni. Jenže nebylo.

dí: „Rozumím, odjezd na ruční
přivolávací návěst.“
Nesprávný strojvedoucí byl v té
době 600 metrů před předvěstí
vjezdového návěstidla s návěstí
Výstraha a jel rychlostí 47–49 kilometrů za hodinu. Proč chtěla
výpravčí informovat strojvedoucího vlaku 47126 o tom, že vjezd
do stanice je povolen, když pro
jeho jízdu se návěstidlo normálně obsluhovalo, nedovedla pak už
nikdy vysvětlit. Proč strojvedoucí
vlaku 67121, který jasně viděl Výstrahu a pak i Stůj na vjezdovém
návěstidle, nebrzdil a nezastavil,
ví jenom on sám. Věděl, že takhle
se do stanice jet nedá. Přesto jel.

Lokomotiva
se převrátila na bok

Strojvedoucí vlaku od B, nic zlého netuše, prokličkoval z první
traťové po druhé staniční koleji
kolem ruční přivolávací návěsti
na první kolej. V té chvíli v něm

hrklo. Na sousední druhé traťové koleji jel rychlostí 44 kilometrů
za hodinu vlak a nebrzdil! To přece není možné, takhle se přece nejezdí, prolétlo mu hlavou a snažil
se přidat, aby ujel blížící se srážce.
Současně už i jeho kolega zjistil, že je zle. Nezadržitelně se blížil
na výhybku, kde stále projížděly
vozy protijedoucího vlaku. Brzdil vším, čím to šlo. Bohužel neubrzdil. V rychlosti 27 kilometrů
za hodinu narazil do třetího vozu
od konce jedoucího vlaku. Ten jen
líznul, ale poslední vůz nárazem
vykolejil. Vykolejila i lokomotiva
a převrátila se na bok. Jen kousek
chyběl a skončila v řece.
Když po čtrnácti dnech strojvedoucí vrchním inspektorům líčil, jak se na něj mačkaly
ve strojovně trubky, ještě se mu
třásl hlas. Vzhledem ke značné
škodě měl tenhle příběh dohru
u soudu, ale to již je jiná kapi
tola.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Zábava pro děti
v Českém ráji

16/2010

V zemi, která přežila válku

V

sobotu 24. dubna bude
Český ráj patřit dětem,
tak to aspoň slibují organizátoři akce z Klubu přátel
železnic Českého ráje v Turnově. Parní vlak tažený lokomotivou 310.0134 a vozy
„dřeváky“ pojede v trase Turnov – Rovensko pod
Troskami a zpět. Více informací a jízdní řád naleznete
na internetové adrese web.
telecom.cz/firmy/310.

Slavnosti svobody
na Plzeňsku

U

příležitosti oslav konce 2. světové války nebudou na Plzeňsku už tradičně
chybět zvláštní vlaky vedené parní lokomotivou 475.111
IMC Plzeň. V sobotu 8. května vyjede pára z Plzně hl.
n. (9.20 h) do Přeštic (příjezd 9.59 h). Na další cestu
se zvláštní vlak vydá z Plzně hl. n. do Horní Břízy (odjezd 13.10 h, příjezd 14.00 h).
Při zpáteční cestě z Horní
Břízy (odjezd 14.50 h) přepadne na nádraží v Třemošné německý vojenský
transport předsunutá hlídka americké armády.
V neděli 9. května je
naplánována jízda z Plzně hl. n. (10.20 h) do Blovic (10.50 h). Odpoledne
se zvláštní vlak vydá také
z Plzně hl. n. (14.40 h)
přes Rokycany do Mirošova (15.51 h). Prodej jízdenek bude probíhat přímo
ve zvláštním vlaku. Cestujícím neplatí žádné standardní jízdenky, slevy ani
režijní průkazky ČD. Bližší
informace najdete na stránkách imcplzen.cz.

Vlaky.net oslaví
šesté narozeniny

MOSTAR. Replika starodávného mostu se stala symbolem poválečné obnovy Bosny a Hercegoviny. K její výstavbě byl použit místní mramor. 

Před několika lety jsem
pro sebe objevil zemi
s překrásnou přírodou,
přátelskými a slušnými
lidmi, fantastickým
jídlem a spoustou
pamětihodností.
Letos jsem tam
jel na dovolenou
již potřetí.

D

o Bosny se lze dostat v zásadě dvěma způsoby. První možnost je vzduchem,
tedy letecky. Když jsem ale viděl
cenu letenky, pár minut jsem lapal po dechu. Druhý způsob znamená pozemní dopravu. Autobus
je na dlouhou cestu ovšem velmi nepohodlný. Rozhodl jsem se
tedy pro vlak.

Jedeme pomalu, ale včas

Š

esté narozeniny internetového portálu vlaky.
net se budou slavit 6. května. Na slovenské trati č. 185
z Popradu-Tater směr Kežmarok vyjede historická lokomotiva T 466.0254
se soupravou tvořenou dvěma nebo třemi historickými
vozy a dobovým motorovým
vozem M 240.0042 z roku
1964. Vlaky vyjíždí z Popradu v 10.20 hodin. Ve Spišské
Belé je připraven posun motorovou lokomotivou a také
plánován oběd (v ceně),
v Kežmaroku fotografování. Nebude chybět další překvapení. Jízdenku za 7 eur si
můžete objednat pomocí internetu na adrese www.vlaky.net. Akci spolupořádají
ŽSR, Klub historických vozidel Poprad a MDC ŽSR.

Za vyřazenými
tramvajemi do Brna

V

Brně-Líšni, ve veřejně
přístupném depozitáři Technického muzea můžete navštívit sbírku vozidel
MHD. Otevřeno mají v květnu, červnu, září a říjnu, je
však nutno se předem objednat na telefonním čísle
541 421 480. Základem sbírky je 12 provozuschopných
historických tramvají. V depozitáři je dnes umístěno
zhruba 60 vozidel tří kolejových rozchodů a všech
trakcí. Většina je v provozuschopném stavu. Podrobné
info najdete na www.technicalmuseum.cz.
(mn)

V půl desáté večer jsem vyrazil
z Prahy lůžkovým vozem bukurešťského rychlíku. Druhého dne
ráno jsem v Budapešti přestoupil
na navazující vlak, který mě zavezl přímo do Sarajeva. Vlak supěl převážně jednokolejnou tratí
plnou tunelů a zákrut, kopírující tok řeky Bosny, podle níž celá
země dostala jméno.
Cesta mi utíkala jen velmi pomalu. K rychlosti nepřispíval
ani fakt, že v Bosně mají zjevně
přednost auta před vlaky, takže
náš vlak před každým silničním
přejezdem zastavil, důkladně zatroubil a teprve pak se znovu rozjel. Až konečně, před půl desátou
večerní, za soumraku, se přede
mnou objevila první světla dva-

cetipatrových paneláků na sarajevských sídlištích. Dokonce jsme
přijeli dříve, než tvrdil jízdní řád.

Nudle vtěsnaná
do horského údolí

Pár stovek metrů od mého hotelu se nacházela konečná stanice
veřejné dopravy. Tramvaj na opotřebených kolejích rachotila
a skákala, až jsem si nebyl jistý,
jestli se na kolejích vůbec udrží. Po půl hodině jízdy jsem byl
na místě. Sarajevo má tu výhodu, že i když je největším městem
země, má jen půl milionu obyvatel a v podstatě je to patnáct kilometrů dlouhá nudle, vtěsnaná
do horského údolí. Dá se tedy poznávat celkem rychle a dobře.
Centrum města tvoří řada
mnohopatrových skleněných
budov a přes ulici začíná „rakouská část“, vybudovaná koncem 19. století. Zde se skutečně
cítíte jako někde u pražského
Karlova náměstí – habsburská
monarchie se nezapře. A pak nepozorovaně, z ulice na ulici, začíná staré turecké centrum zvané
Baščaršija. Jsou to změti uliček,
mešit, krámků z kamene a dřeva. Mezi tím vším je i dost zeleně
a stromů, a když zvednete hlavy,
málem si je ukroutíte, než dohlédnete nebe – nad vámi se tyčí
majestátní hora Trebević a několik dalších horských hřbetů.

Ulice s malými domečky
i přeslazenými dorty

Chtěl jsem vidět město z výšky,
proto jsem na okraji Baščaršije jsem naskočil do mikrobusu
a nechal se vyvézt na konečnou
stanici Vratnik. Odtud je to pár
desítek metrů na pevnost Bijela

MADAR. Proslulý Olimpik Ekspres dožívá jako zašlá lokálka.

SARAJEVO

V

letech 1435 až 1878 patřilo toto území pod tureckou nadvládu. V následujícím
období obsadila město rakousko-uherská armáda. Právě zde
došlo 28. července 1914 k atentátu na Františka Ferdinanda
d´Este, což se stalo záminkou
pro rozpoutání 1. světová války.
V roce 1984 se ve městě konaly
zimní olympijské hry. Po rozpadu Jugoslávie tu v letech 1992–
95 zuřila etnická válka. Žije zde
necelých 600 tisíc obyvatel, kteří mohou využívat tramvaje,
autobusy i trolejbusy. Tramvajová síť spojuje staré město na východě se sídlišti na západě.

tabija, kdysi díl tureckého opevnění, dnes překrásný vyhlídkový
bod. Uličky kolem jsou plné malých domků, nalepených jako
ptačí hnízda na sebe. Některé jsem raději obcházel, aby se
na mě při silnějším větru nesvalily. Pak jsem seběhl dolů k nábřeží řeky Miljacky a zvenčí si

FOTO autor (3x)

ce 1914 k atentátu na rakouského
arcivévodu Františka Ferdinanda
d´Este, což se stalo záminkou pro
rozpoutání světové války.
Hodiny jsem se toulal kolem
krámků a ochutnával místní speciality – přeslazené, ale nádherné
dorty a národní speciality ćevapi,
které nemají s našimi čevapčiči
nic společného. Neodolal jsem ani
bosenské specialitě zvané burku,
pečené spirále z listového těsta plněné směsí mletého masa, ke které se popíjí bílý jogurt.
Jedním z přírodních zázraků
v okolí Sarajeva je podle průvodců jedinečný vodopád Skakavac.
Mohu potvrdit, že je úchvatný.
Svou výškou 98 metrů prý patří
k největším v Evropě. Při šplhání
na stejně vysokou stěnu po příkrých schodech jsem ale málem
zhynul vyčerpáním.

Most z bílého mramoru

Nový mrakodrap Avaz Twist
Tower v Sarajevu.
prohlédl bývalou radnici a univerzitní knihovnu, která byla
v roce 1992 vypálena četnickými
útočníky. O kousek dál stojí Latinský most. Když přejdete ulici,
naleznete tři metry za rohem velikou desku na zdi, která v bosenštině a angličtině praví, že právě
na tomto místě došlo 28. červen-

Symbolem Bosny je Mostar se
slavným tureckým kamenným
mostem, který dal městu rovněž
jméno. To je obklopeno vysokými vápencovými horami a skalami, na nichž roste jen řídká
středomořská vegetace. Z nádraží do centra to trvalo zhruba patnáct minut pěšky. Ulice Mostaru
jsou bohužel stále plné totálně
zdevastovaných budov.
Samotný most a přilehlé uličky jsou kouzelné. Bohužel je patrné, že téměř vše je replika. Most
se totiž stal obětí občanské války
a teprve před několika lety byl postaven přesně podle původních
plánů. Až po něm půjdete, dávejte si pozor. Je postaven z místního bílého, velmi hladkého
mramoru a strašlivě to na něm
klouže. 
Jan Čihák

Na výletě z Pootaví do centra Chodska
Železniční trať
z Horažďovic
předměstí do Domažlic
nabízí zajímavé cíle.

T

rať číslo 185 byla postavena
na konci 19. století. Měří
98 km a vede členitým terénem. Zážitkem je už sama jízda,
turisté ale v okolí trati naleznou
mnoho architektonických i přírodních památek. Pro část výletu se dá použít jízdní kolo.

Přes zámek do pivovaru

Již ve stanici  Horažďovice můžete navštívit místní zámek, který
vznikl přestavbou původně gotické tvrze ze 13. století. V jeho interiéru sídlí rovněž muzeum z roku

1896. Když nastoupíte do vlaku,
po dalších 10 kilometrech dojedete do Žichovic, odkud turisté
vyrážejí na hrad Rabí, významnou dominantu horního Pootaví.
V letních měsících se můžete vykoupat v místním jezírku.
Na celkově devatenáctém kilometru trati navštivte bývalé
královské město Sušici. Nezapomeňte si vyšlápnout na nedalekou rozhlednu Svatobor. Už
za polovinou projížďky se dostanete do Klatov. Dominantou
města je 81 metrů vysoká Černá věž. Najdete tu také jezuitský
kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie a svatého Ignáce,
jehož součástí jsou i katakomby.
Po 66 kilometrech jízdy se objeví Janovice nad Úhlavou. Nejvýznamnější památkou je tu raně

gotický kostel sv. Jana Křtitele
z konce 13. století. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z počátku 14. století. Osm kilometrů
před koncem cesty se můžete zastavit v Koutu na Šumavě. Téměř
povinností je ochutnat domácí
pivo z místního minipivovaru.

Konečná v Domažlicích

RÁBÍ. U Žichovic se nachází dominanta kraje.

FOTO autor

Nutným zastavením je konečná
stanice Domažlice, metropole
Chodska. Jedná se o pohraniční
město s bohatou historií. Doporučuji vám projít se po náměstí s loubím, které je památkovou
rezervací. Ve městě naleznete například Chodský hrad, klášter augustiánů nebo Dolní bránu, jež je
památkou městského opevnění.
Za návštěvu stojí rovněž galerie
Bratří Špilarů.
Pavel Pomp

