Přijďte si začátkem
května prohlédnout
nové motoráky
v Jihlavě, Praze
nebo Liberci.
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Na výlet s kolem
z Chrudimi

Silnice a železnice
řídí společně

Dvacet let
pod Ještědem

Vyznavači cykloturistiky
mohou využít služeb půjčovny
na nádraží.
STRANA 2

Ve Švédsku se rozhodli pro
vytvoření jednotné dopravní
správy.
STRANA 5

Pavel Vursta spojil velkou
část života s libereckou
lanovkou. 
STRANA 7

krátce

sloupek
Zajistíme
úpravy nádraží

Desira k nám
jezdí 10 let

České dráhy připravují
kroky, které povedou
ke zlepšení stavu
nádražních budov
v Karlovarském kraji.

V

případě karlovarského
horního nádraží jsme
převzali pozici investora
a připravujeme projekční
zadání nového řešení výpravní budovy tak, aby během roku 2011 mohla být

S

lavnostní odhalení znaku města Cheb na vozidle Desiro společnosti
Vogtlandbahn připomnělo 21. dubna desetiletou
spolupráci v rámci českoněmeckého přeshraničního systému EgroNet. Křtu
v železniční stanici Cheb
se zúčastnil také generální ředitel Českých drah Petr
Žaluda. V současném jízdním řádu se cestující mohou setkat s jednotkami
Desiro na přímém spojení z Chebu do německých
stanic Zwickau a Marktredwitz. Soupravy zajišťují také dva přímé víkendové
spoje na trati Karlovy Vary –
Potůčky – Zwickau.

AUTHOR ŠELA
MARATHON

Č

eské dráhy jsou partnerem tradičních závodů horských kol AUTHOR
ŠELA MARATHON, které
jsou největší cyklistickou
akcí na Moravě. Původně
regionální závod se rozrostl
do třídenního festivalu, letos se koná od 7. do 9. května. K nejzajímavějším
úsekům 93 km dlouhé trasy
sobotního hlavního závodu
patří pasáže okolo Jezernických viaduktů a průjezd
bývalým železničním tunelem ve Slavíči. Cíl je na nádvoří hradu Helfštýna.

Jarní Flora
s Českými drahami

MILAN
MATZENAUER
Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

NOVÁ KVALITA. Motorové vozy Regio Shuttle s logem ČD uvidíme na našich kolejích již v závěru příštího roku.

Obměna vozidel začíná
České dráhy vybraly
v mezinárodních
soutěžích na dodávky
nových motorových
vozů pro Vysočinu
a Liberecký kraj vozidla
Regio Shuttle RS1
od společnosti Stadler.

F

irma Stadler Pankow, člen
skupiny švýcarské společnosti Stadler Rail, dodá
v závěru příštího roku a v průběhu roku 2012 celkem 33 nízkopodlažních motorových vozů.
Sedmnáct jich bude jezdit na Vysočině, dalších šestnáct bude nasazeno do provozu na Liberecku.

Vyjádření výrobce

T

ato zakázka je pro naši firmu
důležitým mezníkem. Poprvé
dostáváme možnost dodat naše
vozidla na český trh, a to 14 let
poté, co Stadler poprvé v ČR prezentoval motorové regionální vozidlo. Přesně v červnu 1996 totiž
firma předvedla své tříčlánkové
vozidlo GTW.
Již tehdy jsme vsadili na velký
potenciál českého trhu a ukazuje

Zvládnou i stoupání
na nejstrmější trati

Č

eské dráhy ve dnech
22. až 25. dubna opět nechyběly na jarní květinové výstavě Flora Olomouc.
Návštěvníci měli možnost pořídit si ve stánku
ČD v hlavním pavilonu jízdenku na vlak nebo rezervaci na Pendolino. Obsluha
stánku informovala o výhodách při cestování vlakem
po regionu, aktuální tarifní nabídce a programu ČD
Bonus. Nejmenší hosty zval
k návštěvě hned u vstupu
slon Elfík.

Milion jízdenek
z eShopu

N

ákup jízdenek na internetovém eShopu ČD je
mezi zákazníky stále oblíbenější. Vloni nakoupili přes
internet téměř 430 tisíc jízdních dokladů, což představuje meziroční nárůst o 17
procent. Nejžádanější byly
mezikrajské jízdenky eLiška
a vnitrostátní eTikety. Díky
rozšiřování nabídky vzrostl
také počet prodaných jízdenek do zahraničí. Od zahájení provozu v roce 2005 se
na eShopu ČD prodalo přes
jeden milion dokladů v celkové hodnotě 258 milionů
korun.
(ski, tis)

vizualizace STADLER

Motorových vozů typu Regio
Shuttle RS1 bylo různým zákazníkům doposud prodáno více než
400 kusů. Jde o jednodílné nízkopodlažní vozidlo s dieselmechanickým přenosem výkonu. Pohon
zajišťují 2 naftové motory, které
splňují nejnovější emisní normy

se, že naše odhady byly správné.
V mezidobí jsme už v ČR založili vlastní dceřinou společnost
Stadler Praha. Ta zaměstnává
35 vysoce kvalifikovaných inženýrů, kteří se svou prací podílejí na tvorbě budoucího úspěchu
firmy Stadler.
Michael Daum,
jednatel a ředitel společnosti
Stadler Pankow

foto www.stadlerrail.com

(stupeň 3b). Prosvětlený a příjemný interiér odpovídá i všem
současným předpisům pro přepravu osob s omezenou možností pohybu.
Vozidla pro České dráhy nabídnou cestujícím přibližně 70

míst k sezení. Ve voze bude vytvořen také univerzální prostor
pro přepravu velkých zavazadel,
jako jsou kočárky, kola nebo lyže
a sáňky. Samozřejmostí bude
vybavení pro vozíčkáře včetně bezbariérové toalety s uza-

vřeným systémem. Příjemnou
atmosféru i v létě zajistí klimatizace. U provedení pro Liberecký
kraj počítáme s rychlostí do 100
km/h, ale s možností provozu
na naší nejstrmější trati z Tanvaldu do Kořenova. Vozidla určená pro nasazení na Vysočině
budou konstruována pro rychlost do 120 km/h.

Motoráky se představí
již začátkem května

Představení motorových vozů Regio Shuttle RS1 se uskuteční začátkem května na třech místech.
Poprvé se nové vozidlo z Německa, které je určeno pro regionální
dopravu, objeví 4. května v Jihlavě, další den v Praze a 6. května
v Liberci. Již nyní je ale můžete
potkat v české části Šumavy, kde
zajíždí v barvách německého dopravce na pravidelných osobních
vlacích až do stanice Špičák.

Konzultace
se zástupci krajů

Základní parametry moderních
vozů byly konzultovány také
se zástupci obou krajů.
Pokračování na str. 2

Návštěvu depa braly jako hru
Projížďka Hurvínkem
jako překvapení

Předškolní děti
nahlédly do zákulisí
depa a svezly
se i historickým
motoráčkem.

J

aké by to asi bylo, kdyby se dvě
desítky neposedných pětiletých dětí rozběhly po depu, si
možná umíte představit. Ve skutečnosti ukázněné a pod dozorem svých učitelek Hany Kňavové
a Pavly Hejné si v pátek 9. dubna přišly prohlédnout pardubickou provozní jednotku DKV
Česká Třebová děti z 2. třídy Mateřské školy Klubíčko z PardubicPolabin. Exkurzi zprostředkoval
pracovník RCP Hradec Králové
Roman Houdek.

Každý už jel vlakem

Na vrátnici vozového depa přivítal zvídavé diváky inženýr železniční dopravy František Geršl.
Na úvod nemohlo chybět krátké
představení a malý průzkum.

HURVÍNEK. Dětem se v historickém motoráčku líbilo.
„Tak děti, přihlaste se, kdo ještě nikdy nejel vlakem?“ zeptala se učitelka Kňavová. Naštěstí
všechny ruce zůstaly dole.
A hned se vyrazilo do haly,
kde se provádějí opravy osobních vagonů. Do jednoho z opravovaných vozů Bymee se všichni
postupně nasoukali a jeden přes

FOTO AUTOR

druhého odpovídali, co se při jízdě vlakem má, a nebo naopak nesmí dělat. Na dokreslení oněch
nežádoucích činností si malí
návštěvníci venku prohlédli dva
vagony téže řady – jeden po nehodě a druhý, který byl zničen
požárem v interiéru od zapálené světlice.

To už se výpravy ujal Oldřich Čížek, jednatel Pardubického spolku historie železniční dopravy,
který měl pro všechny připraveno velké překvapení. Dvě desítky neposedů s očima navrch
hlavy nastoupily i se svými učitelkami do historického motorového vozu Hurvínek (nebo také
Nataša) a za příslušného hřmotu se rozjely několik desítek metrů po manipulační koleji. Pro
mnohé z nich to byl první zážitek ze starého vlaku. Jako bonbonek nakonec je po zastavení čekal
pohled do odkrytého motoru pod
podlahou.
Pro tak malé děti náročná prohlídka byla u konce. Předškoláčci se pochlubili, co se jim nejvíc
v depu líbilo – samozřejmě hlavně svezení Hurvínkem – a na závěr svým průvodcům zatleskali.
Ve školce už prý na ně čekala svíčková omáčka. A na příště mají
připravenou exkurzi do pekáren.

MARTIN NAVRÁTIL

zahájena výstavba objektu, který bude splňovat
aktuální i výhledové přepravně-provozní požadavky. Vítáme iniciativu města
vedoucí ke zřízení nového
nadúrovňového přechodu
kolejiště a k přípravě úprav
přednádraží pod výpravní
budovou pro terminál autobusové dopravy.
Ve Františkových Lázních
odstoupil před podpisem
smlouvy od svého záměru
vybraný revitalizační partner. Současně zde dochází k významnému poklesu
počtu cestujících. V současnosti chystáme zpracování projektové dokumentace
s předpokladem podání žádosti o čerpání z dotačních
titulů umožňujících následnou investici do zateplení
a vnějšího vzhledu budovy,
včetně řešení úpravy veřejně
přístupných prostor.
Podobná situace nastala
v případě stanice Cheb. Optimalizací železničních činností došlo k situaci, kdy je
výpravní budova pro provozní potřeby značně předimenzována. Její veřejně
přístupné prostory budou
po dokončení výstavby terminálu fungovat pro zajištění služeb souvisejících
s veřejnou dopravou (bezbariérová WC apod.).
Zmíněnými kroky chceme přispět k naplnění plánu rozvoje Karlovarského
kraje pro období 2007–2013.

anketa
Jsou vlaky bezpečnější
než letadla?
Vladimír Pešát

Důchodce,
Karlovy Vary
Myslím si, že železnice je bezpečnější. Když
dojde k letecké nehodě, až
na výjimky nikdo nepřežije. Ve vlaku je větší naděje
na záchranu.

Martina Laštovková

Úřednice,
Rokycany
Já se letadel bojím. Domnívám
se, že vlaky jsou
bezpečnější.

Pavel Jurík

Konzultant,
Mokrouše
Přesné statistiky neznám,
ale zdá se mi,
že železnice je bezpečnější.
V případě nehod má menší
následky.
(jl)
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Aktuality

nabízíme
S kolem
do zahraničí
Jízdní kola lze brát
s sebou nejen
do vnitrostátních spojů,
ale i do vlaků směřujících
za naše hranice.

Č

eské dráhy jsou téměř
jediný dopravce v Česku, který zajišťuje snadnou přepravu jízdního kola
také v mezinárodní dopravě. Denně lze přepravit
kolo přímými vlaky do Německa, Rakouska, na Slovensko, do Maďarska, ale
také do Švýcarska nebo Nizozemí. Přeprava bicyklu

17/2010

Dopravní výbor ve vlaku

nizaci stávajících železničních
tratí.“

Po čtyřech letech svezl
členy výboru dopravy
hlavního města Prahy
opět vlak. Výjezdní
zasedání se uskutečnilo
v Regionově, která
projela pražské
modernizované
železniční tratě.

Více vlaků
i v městské dopravě

„Navazujeme na tradici a oceňujeme zájem pražského výboru
dopravy o problematiku železniční dopravy přímo v terénu.
Je tím vyjádřen zájem o České
dráhy, po Dopravním podniku
hlavního města Prahy druhého nejvýznamnějšího smluvního dopravce na území metropole,
který zajišťuje dopravní obsluž-

V

ýjezdní zasedání výboru
dopravy hlavního města Prahy bylo svoláno
na čtvrtek 22. dubna na pražské
hlavní nádraží, kde účastníci
v doprovodu náměstka generálního ředitele ČD Antonína Blažka
a generálního ředitele SŽDC Jana
Komárka nastoupili do připravené jednotky Regionova na hodinovou vyjížďku po pražském
uzlu.

V segmentu
mhd není dosud
potenciál
železnice využit.

Výjimečná příležitost
pro magistrát

do zahraničí mimo Slovenska stojí 5 eur, tedy přibližně 130 Kč. Tato cena platí
pro celou jízdu bez ohledu
na přestupy. V mnoha zemích je však přeprava jízdního kola v dálkovém vlaku
možná jen s rezervací.
Pro cesty na Slovensko je
cena stejná jako u vnitrostátní přepravy, tedy 30 nebo
60 Kč, ale platí jen do výstupní stanice z přímého vlaku z Česka. Pro další
cestu na Slovensku je nutno zakoupit přepravní doklady u ZSSK. Pro cestu zpět
do Česka platí obdobně vnitrostátní pravidla ZSSK.
V příhraničních oblastech lze ke zvýhodněným
jízdenkám SONE+DB, REGIONet+DB, REGIONet Libnet+ , REGIONet Labe-Elbe
nebo SONE+PKP dokoupit
celodenní doklad pro jízdní kola za 90 Kč. Pro vybrané tratě v jižních Čechách
a Horním Rakousku se dá
využít speciální jízdní doklad Sport karta Vltava –
Dunaj, s nímž se jízdní kolo
přepravuje zdarma. Stejná
možnost platí i pro jízdenku
REGIONet Egronet. (PeŠŤ)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 17.–23. 4.

■ 12 % pozitivní
■ 4 % negativní
■ 84 % neutrální

B

ezesporu největšího
ohlasu se v médiích dostalo událostem v souvislosti s výbuchem islandské
sopky, který zapříčinil masový zájem o služby Českých drah. ČD dokázaly
z nečekané situace vytěžit
maximum. Veškeré zprávy patřily do skupiny neutrálních, často i pozitivních
výstupů, které pochvalně referovaly o flexibilitě
a rychlé reakci ČD. Většina
médií upozorňuje, že vlakem cestoval i prezident
Klaus na pohřeb do Polska.
Mezi zprávami z ekonomického sektoru, které bývají často negativní,
vyčnívají články o soutěži na dodávku elektřiny pro
českou železnici, v níž se
utkají ČEZ a E.ON.
Pozitivně referovalo velké množství periodik o nákupu nových vozů od firmy
Stadler. Poněkud rozporuplné reakce vyvolávají plány na změnu jízdního řádu
v České Třebové, kterou jedni považují za důležitý dopravní uzel, druzí kritizují
počet dálkových vlaků, které zde zastavují.

Zasedání výboru dopravy mimo
budovu magistrátu bylo zcela
výjimečnou záležitostí. Jeho členové se tak mohli seznámit se
stavem restrukturalizace Českých drah, základními provozně-přepravními výkony, stavem
vozidlového parku a rozvojovými záměry v oblasti dopravních
modelů příměstských linek S.
Infrastrukturní problematiku prezentoval generální ředitel SŽDC Jan Komárek se svými
spolupracovníky.
Předseda výboru David Vodrážka vidí železnici jako nedílnou
součást dopravy v české metropoli. „Podíl železnice se v rámci pražské veřejné dopravy stále
zvyšuje a počítáme, že nadále poroste. V pražském uzlu totiž dochází k razantním zlepšení jak
na samotných nádražích, tak
současně v modernizaci kolejových vozidel. Naším zájmem
je pochopitelně dostat do vlaků
více lidí, kteří by si měli zvyknout
na to, že se dostanou například
rychleji ze Smíchova do Libně vlakem než automobilem.“

Nové zastávky
v územním plánu

Radní pro dopravu Magistrátu hlavního města Prahy Radovan Šteiner doplnil předsedu

V REGIONOVĚ. Výjezdní zasedání ve vlaku využila řada účastníků
Foto autor (2x)
k debatám v menších skupinách.	

DOBRÝ POCIT. Členové výboru vyjádřili s jízdou spokojenost.
Vodrážku: „Hlavní město Praha podporuje v posledních zhruba patnácti letech včlenění
železniční dopravy do pražské
integrované dopravy, včetně ta-

rifního odbavení. Snažíme se železnici vycházet vstříc například
tvorbou územního plánu, který
umožňuje výstavbu nových železničních zastávek či moder-

kraji pak budou jezdit například
z Liberce do Frýdlantu v Čechách
nebo přes Tanvald do Harrachova. Objeví se ale i na některých
dalších lokálkách v regionu.

do konce roku 2012 většina vlakových souprav nová nebo zmodernizovaná, podstatná část spojů
bude bezbariérová.
Objem zakázky pro Vysočinu
je ve výši 898 mil. Kč a Evropská
unie by se měla podílet na jejím
financování příspěvkem 220 mil.
Kč. Zakázka pro Liberecký kraj
představuje finanční objem 878
milionů Kč, EU přispěje přibližně 300 miliony Kč.
České dráhy zahajují největší investiční program v oblasti

nost. Současně jsme se mohli
pochlubit velkým potenciálem,“
řekl pro náš list náměstek Antonín Blažek. Jak zdůraznil,
ve spolupráci s organizací ROPID
se České dráhy snaží stále více
prosadit i v segmentu městské
hromadné dopravy, kde zatím
není dostatečně využit potenciál železnice.
Náměstek Blažek současně
seznámil členy výboru dopravy
hlavního města Prahy s prioritami společnosti České dráhy s akcentem na obnovu vozidlového
parku. „České dráhy stále více
zkvalitňují příměstskou dopravu
nákupem moderních jednotek
CityElefant, které jsou nasazeny
na elektrizovaných tratích především v pražské aglomeraci. Jde
o celkem 69 souprav; do dvou let
zcela nahradí staré ,pantografy‘,
jež by pak měly vyjíždět do provozu s cestujícími pouze jako rezervní vozidla.“
Jak Antonín Blažek zdůraznil,
v motorové trakci na neelektrizovaných tratích v Praze a okolí se
v modernizaci vozidlového parku
pokročilo především na kladenské trati. „Nicméně v souvislosti
s dotacemi z evropského Regionálního operačního programu
připravujeme nákup nových jednotek řady 844. Moderní vozbu
plánujeme také na trati Praha
– Vrané nad Vltavou – Čerčany,
resp. Dobříš,“ poodkryl záměry
Českých drah.
MARTIN HARÁK

Obměna vozidlového parku začíná
Pokračování ze str. 1

S prvními vozy by se zde mohli setkat v závěru roku 2011. Dodávka by se totiž měla uskutečnit
v rozmezí 20 až 29 měsíců od podpisu kontraktu.
Na Vysočině jsou tyto vozy určeny například pro tratě z Havlíčkova Brodu do Křižanova,
přes Jihlavu do Počátek-Žirovnice nebo o víkendech do Ledče
nad Sázavou, dále pro trať z Jihlavy do Třebíče. V Libereckém

Razantní obměna
vozidlového parku

V obou krajích tak do dvou let
dojde k razantní změně v kvalitě vlakových souprav Českých
drah. Spolu s modernizovanými soupravami Regionova, které
již jezdí v obou regionech, bude

modernizace osobních souprav
v historii české železnice. Letos
budou vypsána výběrová řízení a uzavřeny kontrakty na modernizaci současných a nákup
nových osobních souprav a lokomotiv v hodnotě asi 16 miliard
Kč. Klimatizované a bezbariérové vlaky začnou jezdit během
dvou až tří let prakticky ve všech
krajích České republiky.
HANA DLUHOŠOVÁ

Autorka je ředitelka Odboru
investic a veřejných zakázek.

pro vás
Za modely
na zámek
Muzeum Beskyd
připravilo pro letošní rok
výstavu, která přiláká
do frýdeckého zámku
malé i velké návštěvníky.

V

ýstava Železniční modely aneb pára na kolejích se koná od 25. dubna
až do 19. září 2010 a nabízí
od každého něco. Návštěvník se setká s párou hned
v úvodu díky několika modelům parních strojů ze sbírek Technického muzea
v Brně.
Hlavní slovo však mají
modeláři a sběratelé Oldřich Wiesner, Tomáš
Hloušek, Vítězslav Muras
a Roman Baláš, kteří představují modely železničních
souprav všech hlavních měřítek ze svých sbírek. Vystaveny jsou i moderní
soupravy, které se na čes-

Šárka
Juráková
Krajské centrum
osobní dopravy
Ostrava
ké železnici objevily v posledních letech – Pendolino
a CityElefant. Ty zapůjčily
České dráhy a Škoda Vagonka Ostrava. Expozice je obohacena řadou historických
artefaktů ze soukromých
sbírek Radovana Šindláře, Pavla Sládka a Jiřího Valečka, kteří jsou úzce spjati
s železnicí.
Největší a zároveň nejtěžší exponát tvoří parní
lokomotiva řady 475.1 z dílny Jiřího Siče z Ostravy,
která váží 150 kg. Za zmínku stojí i dřevěný model
parní lokomotivy 375.030,
zvané Hrbáč, přímo ze sbírek pořádajícího Muzea
Beskyd.
Expozice je doplněna fotografiemi, technickou dokumentací a historickými
tiskovinami. Především
menší návštěvníky jistě potěší model velkého kolejiště, které zapůjčila firma
RK Model Brno. Každý návštěvník obdrží ke vstupence speciální vlakovou
jízdenku, kterou si bude
moci na výstavě označit
v kompostéru.
Doprovodnou akcí bude
13. června na nádvoří frýdeckého zámku Zámecká
neděle s párou, kde se představí takzvaná Sičova drobná železnice.
Výstava se stane součástí projektu Českých drah
s názvem Vlakem Moravskoslezským krajem, jehož druhý ročník proběhne
od 1. června do 30. září letošního roku.

Nová půjčovna jízdních kol v Chrudimi
Půjčovna ČD Bike
v Chrudimi má přilákat
turisty a nabídnout
jim něco, co jiná
města nemají.

ní možnosti relativně nenáročných výletů pro rodiny s dětmi.
Mohou dojet do Slatiňan na Kočičí hrádek, na tamní zámek, podívat se do hipologického muzea,
vylézt na vyhlídkovou věž Bára,
a pokud jim nevadí kopce, vyrazit třeba na přehradu Seč nebo
do skanzenu na Veselý kopec,“
říká Málek.

D

o místnosti půjč ovny
kol ČD Bike v budově
chrudimského nádraží vcházejí manželé s dítětem
ve sportovním. Skladnice přepravy KCOD Pardubice Milada Krabcová je odvádí k osobní pokladně,
kde podepíší smlouvu o zapůjčení dvou velkých a jednoho dětského kola. Zaplatí 199 korun a složí
zálohu na všechna kola ve výši
2 500 Kč. Za okamžik už z kanceláře skladníka přepravy označené logem ČD Bike vycházejí se
třemi zbrusu novými horskými
koly, opatřenými samolepkami
KCOD Pardubice. „Zákazníci samozřejmě nesmějí kolo poškodit,
na druhou stranou se počítá s určitým znečištěním a kola také
budou pravidelně podrobována

Zapůjčení i v jiných
stanicích

TEST. Hosté slavnostního otevření chrudimské půjčovny si mohli nabízená kola vyzkoušet na vlastní kůži.

profesionální servisní údržbě,“
říká Krabcová.

Bicykly pro nenáročné
výlety

Zmíněná služba se tu rozběhla
v dubnu. Místostarosta Chrudimi Roman Málek, jeden z těch,

Foto autor

kteří před cyklopůjčovnou
13. dubna slavnostně stříhali pásku, vysvětluje, že jejím hlavním
cílem je přilákat návštěvníky
do regionu. „Chrudimsko nebo
Hlinecko nemají takový věhlas
jako třeba Litomyšl, nicméně
myslíme, že oblast nabízí ideál-

S projektem chrudimské cyklopůjčovny přišli na pardubickém
KCOD za přispění měst Chrudim a Hlinsko. A už tipují další zajímavé lokality v kraji, kde
je dostatečná hustota cyklostezek, například na Orlickoústecku nebo Letohradsku. Michal
Štěpán, ředitel KCOD Pardubice, popisuje, čím se chrudimská půjčovna liší od ostatních:
„Po dobu rozjezdu tohoto projektu jsou kola zatím soustředěna
na jednom místě v Chrudimi, ale
na zavolání žadatelům je přepravíme do některé z dalších tří sta-

nic – Slatiňan, Žďárce u Skutče
nebo Hlinska v Čechách.“ Vrátit
je mohou nejen zde, ale i v Medlešicích a na pardubickém hlavním nádraží. Stačí zavolat den
dopředu a kolo je vaše. Bonusem
pro zákazníky cyklopůjčovny je
také možnost přepravy kol letními cyklobusy zdarma.

Chrudim bude mít
následovníky

Novinku si na místě osobně
vyzkoušel a pochválil i vicehejtman Pardubického kraje,
Roman Línek. Jak se pochlubil,
na kole jezdí s výjimkou zimních
měsíců i do práce. „Je to něco, co
nám tady chybělo. Vybudovali
jsme síť cyklostezek, jejich hustota v kraji je jednou z nejvyšších
na kilometr čtvereční v republice. Doufám tedy, že první vlaštovka z Chrudimi bude mít brzy
další následovníky, třeba v Orlických horách. Zajímavých lokalit
je tu opravdu hodně,“ uzavírá vicehejtman. 
MARTIN NAVRÁTIL
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Na drahách se vloni neumíralo
závěrů se snažím těmto nesrovnalostem předcházet.

Pohled do statistik nehodovosti
za uplynulý rok ukazuje, že systém
bezpečnosti aplikovaný Českými drahami
se prakticky osvědčil a je plně funkční.

P

ředstavenstvo Českých
drah se před časem zabývalo zprávou o nehodovosti
a systému zajišťování bezpečnosti u Českých drah v roce 2009,
kterou vypracoval O18 GŘ ČD – Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy a z které vyplývá řada
pozitivních zjištění. O některých
z nich jsme hovořili s ředitelem
odboru Vítězslavem Lösslem.
Jaké postavení zaujímá v systému bezpečnosti Českých drah
váš odbor?
Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy zajišťuje činnosti,
které jsou ČD uloženy v zákonu
o dráhách, zabezpečuje povinnosti provozovatele dráhy a dopravce vyplývající z vyhlášky
o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
a postupech při vzniku mimořádných událostí.
České dráhy disponují prostřednictví našeho odboru lidským potenciálem, know-how
a technickým vybavením potřebným pro šetření mimořádných
událostí, smrtelných a závaž-

ných pracovních úrazů. S cílem dále zlepšovat ekonomické
výsledky, zajistit požadovanou
kvalitu a jednotnost šetření jsme
nabídli za úplatu smluvní šetření
mimořádných událostí, smrtelných a závažných pracovních úrazů i jiným subjektům. V současné
době máme uzavřeno celkem 22
takových smluv, pět dalších je
ve fázi rozpracovanosti. Mezi
největší smluvní partnery patří
SŽDC, ČD Cargo a další dceřiné
společnosti ČD.
Přináší šetření mimořádných
událostí pro jiné provozovatele nějaká specifika?
Zjišťovat příčinu a okolnosti vzniku mimořádných událostí pro
cizí subjekty je v celé řadě případů velice složitá, nevděčná a pracná záležitost. I při snaze zachovat
maximální objektivitu můžeme
být nařčeni ze zaujatosti a nebo
prosazování firemního zájmu,
a to i v případech, kdy je naše
práce auditována PČR, Drážní inspekcí a samotným zákazníkem.
Spoluprací s provozovateli – našimi zákazníky – při koncipování

Vítězslav Lössel
Ředitel Inspektorátu
bezpečnosti žel. dopravy

P

o studiu na Střední průmyslové škole železniční v Břeclavi a Vysoké školy
dopravní v Žilině začal svoji kariéru v 80. letech jako
výpravčí v ŽST Bratislava východ, následně přešel do ŽST
Brno hl. n.
V roce 1984 nastoupil
na tehdejší federální ministerstvo dopravy, kde pracoval v oblasti provozních
výkonů. V 90. letech se zabýval modernizacemi tranzitních koridorů. Od roku 2004
působil jako ředitel Odboru
řízení provozu a organizování drážní dopravy. Ředitelem
inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy je od září
2005.

IBŽD je držitelem certifikátu jakosti ISO. Mohl byste nám tuto
skutečnost více přiblížit?
V roce 2008 byla na našem odboru
realizována implementace systému managementu jakosti. V říjnu 2009 proběhl první kontrolní
audit, který potvrdil, že systém
managementu jakosti na našem odboru odpovídá normě EN
ISO 9001:2000. Audit provedla
renomovaná firma Dekra Certification ze Stuttgartu a mohu
vás ujistit, že získat takové ocenění pro oblast zjišťování příčin
a okolností vzniku mimořádných
událostí a šetření smrtelných
a závažných pracovních úrazů
není vůbec jednoduché.
Dají se ze shromážděných dat
vyvozovat obecnější závěry?
Pro získání komplexního přehledu o systému bezpečnosti,
vývoji nehodovosti a opatřeních
k předcházení mimořádným
událostem zpracoval náš odbor
materiál pro jednání Představenstva ČD. Zpráva informuje
o vzniklých mimořádných událostech nejen u Českých drah,
ale porovnává stav bezpečnosti také u SŽDC a naší dceřiné
společnosti ČD Cargo. Představenstvo tak získalo kontinuální

přehled o systému bezpečnosti,
slabých místech v kontrolních
systémech, úrovni a kvalitě přijímaných opatření nejen u organizačních složek ČD, ale
i v globálním režimu. Je nezbytně nutné, aby se všichni provozovatelé podíleli na zvyšování
bezpečnosti a vzájemně při tom
spolupracovali.

Za loňské
výsledky by se
nemusel stydět
žádný dopravce.
Jaký byl rok 2009 z hlediska
smrtelných a závažných pracovních úrazů?
Nebyl zaznamenán ani jeden
smrtelný pracovní úraz. Přitom
v roce 2008 se jich stalo šest, v letech 2007 a 2006 vždy po třech.
V celkovém hodnocení všech sledovaných provozovatelů došlo
stejně jako v roce 2008 ke čtyřem
závažným pracovním úrazům.
ČD se na této statistice podílejí
jedním případem.
K tomu chci dodat, že z odpovědnosti ČD nebyl usmrcen ani
jeden cestující. Toto jsou výsledky, za které se nemusí žádný provozovatel drážní dopravy stydět.
PAVEL TESAŘ

Katalog osobních vozů ČD – 4. díl

Aee
Typ vozu
Aee

Číselná
hodnota

Počet vozů

61 54 19-70

9+6

Max. dovolená rychlost

(I.+II. série)

160 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1996–1997 (I. série)
2008–2009 (II. série)

Movo Plzeň
ŽOS Trnava

V

ůz řady Aee je čtyřnápravový osobní vůz 1. třídy s 9 oddíly po 6 místech k sezení, spojenými postranní chodbou. Je určen pro vnitrostátní provoz i pro provoz v režimu
RIC s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h. Má upravené
podvozky Görlitz V/Dunakeszi vybavené samočinnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou. V rámci modernizace byl dále dosazen centrální zdroj energie (CZE),
teplovzdušný agregát a akumulátorové baterie nového
typu. Stávající podvozek typu Görlitz V byl modernizován.
Během druhé rekonstrukce byla dosazena klimatizace,
nový CZE, uzavřené WC, provedlo se přečalounění sedaček. Vozy získaly červenobílý nátěr, jsou vybaveny hlavním
a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým
vedením vn, vlakovým rozhlasem a kabelem UIC.

Oddílů

9

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

54

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

42/46 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 232 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 888 mm

odpovídá
Co se starými
pražci
Jak je to s možností
odprodeje pražců
v depech kolejových
vozidel a na dalších
pracovištích ČD?

P

odle názoru České inspekce životního prostředí jsou železniční
pražce ve chvíli, kdy se vyjmou z kolejového lože a nelze je už znovu použít pro
původní účel, klasifikovány jako nebezpečný odpad.
Ten je podle zákona o odpadech možno předávat pouze
osobě oprávněné k převzetí nebezpečného odpadu.
V minulosti běžná praxe,
kdy použité pražce byly pro-

Oleg Čajko
Vedoucí oddělení
životního
prostředí
O12 GŘ ČD
dávány k využití, například
jako sloupky k oplocení, je
nyní v rozporu se zákonem.
Železniční infrastruktura je od poloviny roku
2008 ve správě SŽDC. Českým drahám tak nevzniká
žádné významné množství
vyřazených pražců. Je-li železniční svršek patřící ČD
opravován, za odstranění
odpadu je zodpovědná stavební firma, která zakázku realizuje. Prodej pražců
fyzickým osobám byl u ČD
zakázán. V současné době
spolupracujeme na řešení
problému se SŽDC tak, aby
se náš postup sjednotil a byl
v souladu se směrnicí Evropské komise 2001/90/EC.
Druhotné využití železničních pražců je v EU stále
žhavým tématem. Současná směrnice EC vysloveně
nezakazuje nákup nebo používání pražců fyzickými
osobami. Železniční společnosti však z důvodu opatrnosti zastavily jejich běžný
prodej a čekají na finální legislativní řešení. Prodej fyzickým osobám se však již
zřejmě neobnoví.

doprava
Ministři ke krizi
letecké dopravy
Dne 19. dubna proběhla
videokonference
mimořádné Rady
evropských ministrů
dopravy.

P

Nadace si zvolila nové vedení
Společnosti Skupiny
České dráhy jsou
významnými partnery
péče o historické
dědictví železnice.

V

pořadí 23. zasedání správní rady Nadace Okřídlené kolo (NOK) se konalo
v pátek 16. dubna v prostorách
vládního salonku na hlavním
nádraží v Praze. Zasedání začalo minutou ticha k uctění památky Jindřicha Valoucha, poslance
a člena Klubu přátel nadace.

Méně členů bude
více efektivní

Program měl jedenáct bodů,
ovšem těmi nejdůležitějšími byly volby do orgánů NOK,
správní a dozorčí rady. Důvody
vysvětluje Josef Tomeček, ředitel
nadace: „Domnívám se, že změny v orgánech jsou zásadní a logické a vyplývají z potřeb nadace.
Po zkušenostech dochází k zúžení dozorčí rady, neboť se ukáza-

lo, že počet patnácti členů nese
problémy z hlediska setkávání
se a usnášeníschopnosti.“ Dosavadní předseda správní rady
NOK Miroslav Kapoun oznámil
odstoupení ze správní rady s tím,
že předsedou bude vedoucí pracovník Národního technického
muzea (NTM). Tím byl zvolen
Jiří Střecha, ředitel železničních
sbírek muzea, jenž byl ale omluven, protože doprovázel salonní
vůz Ferdinanda d´Este na výstavu královských a císařských vozů
v Utrechtu.

spolupráci NOK a NTM a mimo
jiné sdělil, že díky odsouhlasení
12 milionů Kč mohou v nejbližší
době začít práce na opravě depa
Praha Masarykovo nádraží pro
účely muzea.

Koordinace aktivit
nadace

Antonín Blažek
předsedou dozorčí rady

Po představení kandidátů
a schválení volebního řádu bylo
jednomyslně zvoleno 15 členů
správní a 11 členů dozorčí rady
nadace. Sluší se poznamenat, že
na místě předsedy dozorčí rady
stanul náměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek, tajemníkem se
stal Josef Plachý (DPOV Přerov)
a místopředsedou Roman Štěrba
(GŘ ČD). Místopředsedou správ-

KRASAVICE. Parní lokomotiva 314.303, na jejíž záchraně se podílela
Nadace Okřídlené kolo, se předvádí veřejnosti.
ní rady byl zvolen Emil Efler (GŘ
ČD), který bude také předsedou
odborné komise pro nakládání
s finančními prostředky. „Noví
členové jak správní, tak dozorčí rady budou velkým přínosem,
všichni jsou odborníci na histo-

Foto MARTIN šKODA

rii železniční dopravy,“ zhodnotil výsledek volby Josef Tomeček.
Mezi hosty vystoupili generální ředitelé Jan Komárek (SŽDC)
a Josef Bazala (ČD Cargo). Nejvyšší představitel NTM Horymír Kubíček pak poděkoval za vynikající

Nové tempo naberou všechny
aktivity Nadace Okřídlené kolo.
Z těch klíčových uveďme dokončení oprav na parní lokomotivě
314.303 ve Valašském Meziříčí
a v Olomouci, provedení technicko-bezpečnostní zkoušky a dále
provedení kalkulace a zahájení
opravy tří vozů řady Ci k této lokomotivě a samozřejmě pokračující
sbírku na opravu stroje 464.202.
Zmiňme také kroky vedoucí
ke vzniku železničního muzea
v Olomouci, jež nebude konkurentem NTM, ale jeho partnerem. Podle slov předsedy dozorčí
rady NOK Antonína Blažka akce
k záchraně vozidel a podobné aktivity nyní získají více koordinace a integrace.
MARTIN NAVRÁTIL


ředmětem jednání byly
důsledky krize v evropském vzdušném prostoru
po vulkanických erupcích
na Islandu. Jak na následné tiskové konferenci informoval Gustav Slamečka,
ministři podpořili společný a koordinovaný postup
v návaznosti na krizi, a to
prostřednictvím Evropské
komise a organizace Eurocontrol, jež plně garantuje bezpečnost při otevírání
vzdušného prostoru jednotlivých členských států.
Ministři souhlasili s rozhodnutím Eurocontrolu
z rána 19. dubna, který postupně otevřel evropský
vzdušný prostor v závislosti
na existujících technických
studiích a dostupných datech. Prostor nad Evropou
byl rozdělen do tří zón podle stupně jejich kontaminace. Do doby plného otevření
vzdušného prostoru souhlasili ministři s kroky Evropské komise, jež by umožnily
hladkou koordinaci přepravy obyvatel Evropy jinými
typy dopravy. Rada ministrů též připustila potřebu
všech členských států zajistit plnou operabilitu alternativními druhy dopravy
k hladkému vyřešení efektů
této krize.
(mdčr)
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partneři
SFDI investoval
loni 88 miliard

17/2010

Zakázka je v pořádku

V

řed polednem v žst. Golčův Jeníkov vykolejila
jednou nápravou lokomotiva 230.103-4 za jízdy nákladního vlaku NEx 40737
na výhybce číslo 3. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 400 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha.

Lochovice – Zdice
17. dubna

O

dpoledne se mezi žst.
Lochovice a Zdice střetl na železničním přejezdu
P558, v km 94,654, osobní
vlak 7911 s osobním automobilem Audi A6. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Osobním vlakem byl motorový vůz 842.007-7. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 280 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha.

Plzeň
20. dubna

O

JHMD zmodernizují
motorové vozy

polečnost Jindřichohradecké místní dráhy usiluje o získání 23,1 milionu
Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod,
které by umožnily modernizaci tří motorových vozů
rumunského původu řady
MBxd2, vyrobených v letech
1984 až 1986. Cílem záměru je nahradit na osobních
vlacích neefektivní soupravy tažené lokomotivou.
Čtyři vozy pořídily JHMD
v letech 2005 a 2006 z polských tratí. Jeden z nich byl
v roce 2007 opraven a částečně modernizován, označen jako M 27.001 (úředně
805.901) a od roku 2008
příležitostně zasahoval
do provozu. Nyní doprav-

ce připravuje plán rozsáhlé modernizace všech čtyř
vozidel s celkovými náklady v řádu desítek milionů
korun. Právě získaná dotace umožní při nákladech
cca 50 mil. Kč během tří let
zmodernizovat vozy, které
ponesou označení M 27.002,
003 a 004. Práce mají zahrnovat především výměnu
hnacího agregátu, kompletní přestavbu interiéru
a také úpravu vstupu do vozidla pro kola, kočárky a invalidní vozíky.

V Plzni se rokovalo
o dopravě

V

ědeckotechnická společnost západních Čech
připravila patnáctou konferenci o dopravě, která se
konala 15. dubna v Plzni.
Setkání odborníků se konalo pod patronací ministra
dopravy Gustava Slamečky.
Jubilejní konference byla
sestavena z několika částí,
jedna z nich byla vyhrazena železniční infrastruktuře. V ní se Jaromír Tvrdík ze
společnosti SUDOP Praha
věnoval uzlu Plzeň, stěžejní
příspěvek přednesl za SŽDC
odborný garant konference
Václav Šťastný, ředitel Stavební správy Plzeň. Ve svém
příspěvku, který byl zaměřen na problematiku
třetího železničního koridoru v podmínkách Stavební správy Plzeň, zdůraznil,
že na železniční trati Praha – Plzeň – Cheb probíhá
v současnosti intenzivní výstavba souběžně na čtyřech
úsecích. V pátém úseku již
byla stavba v loňském roce
úspěšně dokončena.
(dn, rkp, mh)

Golčův Jeníkov
16. dubna

P

ýdaje SFDI podle zprávy ČTK zůstaly loni
na úrovni rekordního roku
2008, a to 88 mld. korun.
Původně mělo jít o 102 miliard, této částky se však
kvůli výpadku zejména daňových příjmů nepodařilo dosáhnout. Přes
50 mld. Kč mířilo do stavby a údržby silnic, dálnice
spolykaly 14 mld. Kč a rychlostní silnice a silnice I.
třídy 37 mld. Kč. Fond přispěl třemi miliardami korun na silnice II. a III. třídy.
Železnice si loni rozdělily 28 mld. Kč, nejvíce putovalo na koridorové stavby
v západních a jižních Čechách. Na letošní rok SFDI
počítá s výdaji v celkové výši
96 mld. Kč, z nichž by SŽDC
měla rozdělit do modernizace železniční infrastruktury 29 mld. Kč. Významným
zdrojem příjmů pro české
dopravní stavby jsou evropské fondy, zejména Operační fond Doprava.

S

ibžd

Cisterna. Čtyřnápravový vůz řady Zacns je určen k přepravě kapalného zboží, například pohonných hmot.

ČD Cargo se
ostře ohrazuje
proti spekulacím
v senzacechtivém
článku Jana Sůry
uvedeném v deníku
MF DNES 10. dubna
pod názvem ČD Cargo
na sporných nákupech.

R

edaktor Jan Sůra se snaží spekulativním způsobem vytvořit dojem, že
veřejná zakázka ČD Cargo na dodávku 50 cisternových vozů řady
Zacns není v pořádku, a tvrdí, že
„je na soutěži řada zajímavých
detailů“.
Ačkoli zadávací řízení k této
zakázce nebylo dosud ze strany
ČD Cargo dokončeno – nebyl vybrán nejvhodnější uchazeč ani
nedošlo k uzavření realizační
smlouvy –, společnost ČD Cargo zveřejnila základní informace k zakázce v tiskové zprávě,
aby vyvrátila spekulace a uvedla zkreslené informace na pravou míru.

Lhůta o 7 dní delší

Redaktor v článku spekuluje, že
byl ze strany ČD Cargo „zkrácen
čas zájemcům na přípravu nabídky kvůli vánočním svátkům
a dovoleným před Silvestrem“.
Společnost ČD Cargo však sta-

novila lhůtu pro podání nabídek v celkové délce 52 dní, tedy
o sedm dní více, než je stanoveno zákonem. Důvodem prodloužení lhůty byly právě zmiňované
svátky.

Cena má nejvyšší váhu

Redaktor dále uvádí, že „pod le
propočtů IRS (společnost IRS Industries byla zájemcem o zakázku – pozn. autora) tak může
soutěž prohrát i firma, která nabídne vagony za 100 milionů korun, s firmou, jež je nabídne
za 200 milionů.“ Nejvýznamnějším dílčím hodnoticím kritériem
je však nejnižší nabídková cena
– s váhou kritéria 45 procent, tj.
nejvyšší váhou.
Dalším v pořadí je technická úroveň řešení cisternových
vozů (s váhou kritéria 30 procent)

lhůta pro podání
nabídek byla
o 7 dní delší než
stanovuje zákon.
a až třetím kritériem je navýšení smluvní pokuty nad zadavatelem stanovenou minimální
pokutu za pozdní dodání vozu
za jednotlivý vůz a den (s váhou
kritéria 25 procent). Podle nastavení kritérií soutěže je zřejmé, že
propočty společnosti IRS nejsou
pravdivé.

Certifikace je
samozřejmostí

Redaktor cituje vyjádření obchodního ředitele společnosti
IRS: „V kombinaci s podmínkami pro udělení tohoto osvědčení a lhůtou pro podání nabídek
se podmínka stává téměř nesplnitelnou, resp. splnitelnou jen
pro ty uchazeče, kteří požado-

zahraniční
zájemci musí
respektovat
české předpisy.
vané osvědčení vlastní už v době
vyhlášení soutěže.“ Certifikace
dodavatelů není zvláštním specifikem ČD Cargo ani se nejedná
o nový požadavek.
Předpis ČD V 95/5 má dvanáctiletou historii s poslední aktualizací v červenci 2009. Jde
o základní pravidlo, kterým se
v ČR řídí všichni výrobci a opravci ŽKV a jejich dílů. Požadavek
na certifikaci je považován za nezbytný předpoklad pro dodržení
jakosti při výrobě a opravách ŽKV
a je považován za opodstatněnou podmínku při prokazování
technické způsobilosti uchazeče
o zakázku. Kromě toho ČD Cargo považuje za dostačující, aby
uchazeč doložil, že již učinil prokazatelné kroky k získání certifikátu. Je samozřejmostí, že

Foto archiv ČD Cargo

zahraniční zájemci o zakázky
v ČR musí respektovat předpisy
zde platné, stejně jako čeští zájemci o zakázky např. v Rumunsku musí respektovat tamější
předpisy (převážná část výrobních kapacit Skupiny IRS je situována v Rumunsku).

ČD Cargo odmítá jakékoli spekulace redaktora o favoritech
soutěže a považuje je za zcela irelevantní. ČD Cargo ve věci této
zakázky zatím nerozhodlo a čeká
na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
který obdržel podnět od společnosti IRS Industries. ÚOHS však
dosud nezahájil žádné řízení
v této věci, jen si od společnosti
ČD Cargo vyžádal informace a písemnou dokumentaci k zakázce.
Žádná společnost ze Skupiny IRS
přitom v rámci této zakázky nepodala závaznou nabídku. Lze
tedy usuzovat, že IRS Industries
záměrně brání zadavateli v realizaci zakázky a snaží se o poškození pověsti společnosti ČD Cargo
prostřednictvím tisku.
Společnost ČD Cargo se domnívá, že se redaktor Jan Sůra snaží
opakovaně poškodit dobré jméno společnosti ČD Cargo, a proto nyní zvažuje, že se proti jeho
neetickým postupům bude bránit právní cestou.
Tiskové oddělení
ČD Cargo

Venkovsky vyhlížející
nádraží na okraji Prahy
stále plní významnou
funkci v rekreační
dopravě obyvatel
hlavního města.

vitalizace naráželo na různé překážky, rozhodl úsek náměstka pro
správu majetku, že stanice bude
opravena z vlastních zdrojů s cílem vytvořit nádraží určené jako
výchozí zejména pro jízdy historických vlaků.

Ž

V rámci této iniciativy byly opraveny střechy na odbavovací hale
i výpravní budově, vybudována obě schodiště, včetně bezbariérového přístupu, zčásti nově
vydlážděny a zčásti opraveny nástupní plochy. Nový nátěr dostaly i odpočinkové lavičky. Nádraží
bylo osazeno betonovými nádobami pro květinovou výzdobu. Součástí prací bylo i vyčištění všech
zákoutí od dlouholetých vrstev
odpadů a uvolnění původní dřevěné, tzv. letní čekárny k dalšímu
využití. Práce budou pokračovat
nátěrem střechy, konzervace se
dočká dřevo letní čekárny.
Dosud bylo na tyto práce vynaloženo téměř 5 mil. Kč, další
peníze plánuje RSM Praha i pro
letošní rok. Vložené prostředky
určitě přispějí k dobrému dojmu
cestující veřejnosti z tohoto malého, příjemného nádraží.
JAROSLAV ŠTIČKA


Letní čekárna ožila

DŘÍVE. Nástupiště branického nádraží působilo v minulosti poněkud neupraveným dojmem. 

FOTO michal málek

Nádraží si zachovalo
původní ráz

Nádraží v minulosti neprošlo výraznou modernizací a zachovalo
si původní ráz. Výpravní budova
s dopravní kanceláří není určena
cestujícím. Čekárna s výdejnami jízdenek je umístěna v novější, samostatné přízemní budově.
Branické nádraží bylo v roce
2006 zařazeno do projektu Živá
nádraží. Jelikož ale zahájení re-

NYNÍ. Nová zámková dlažba, jednotná barva laviček a nátěr budovy dodaly stanici kultivovanější podobu.

FOTO martin navrátil

Teplice nad Metují
22. dubna

Spekulace nejsou
pravdivé

RSM: Stanice Praha-Braník

elezniční stanice PrahaBraník leží na trati číslo 210
Praha – Vrané nad Vltavou
– Čerčany / Dobříš. V jejím místě
bylo již v roce 1882 v provozu malé
nádraží.
Dalšího rozvoje se stanice dočkala se stále větší oblibou rekreace zejména v oblasti Posázaví
po 2. světové válce a díky dobré dostupnosti hromadnou dopravou.

dpoledne v obvodu plzeňského depa
vykolejila posunující lokomotiva 742.348-6 na výhybce číslo 513a/b. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 10 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Plzeň.

V

ranních hodinách
v žst. Teplice nad Me
tují vykolejil na manipulační koleji číslo 8 přívěsný
vozík SDC Hradec Králové, který převážel kolejnice. Škoda byla vyčíslena
na 5 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Hradec Králové
22. dubna

P

řed polednem mezi žst.
Hradec Králové hlavní nádraží a Hradec Králové-Slezské Předměstí došlo
za jízdy spěšného vlaku
1955 k požáru v motorovém
prostoru motorového vozu
854.017-1. Začínající požár se strojvedoucímu vlaku podařilo uhasit hasicím
přístrojem. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla vyčíslena na 5 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Poříčí nad Sázavou
22. dubna

P

o poledni u zastávky Poříčí nad Sázavou, která
se nachází mezi žst. Čerčany a Týnec nad Sázavou, se
střetl osobní vlak 9007 s nákladním automobilem Tatra na železničním přejezdu
P5678, v km 2,748, zabezpečeném světelným pře-

jezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. Lehce
zraněn byl řidič nákladního automobilu, na kontrolu do benešovské nemocnice
bylo odvezeno pět žáků kouřimské základní školy, kteří
cestovali ve vlaku. Osobním
vlakem byla motorová lokomotiva 714.020-5 a čtyři přívěsné vozy řady 24-29 Btax,
lokomotiva a první vůz vykolejily. Škoda byla celkem
vyčíslena na 1,5 milionu Kč.
Událost šetří RIBŽD Praha.
(MirKo)
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průmysl
Vývoj podvozků
trval tři roky

S

polečnost CZ LOKO dokončila závěrečným
oponentním řízením projekt Výzkum a vývoj modulových dvounápravových
podvozků, který byl součástí programu Impuls,
vyhlášeného a dotovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Technici
CZ LOKO na něm pracovali tři roky a loni vyrobili
i dva prototypy pro staci-

onární a simulační ověření na zkušebním stavu
a pod alternativní lokomotivou. Vyvinutý podvozek
je jednoduše aplikovatelný
do pojezdu dvounápravové
lokomotivy a v jejím podvozku postačí minimální
úpravy. Je vhodný pro nové
typy lokomotiv, určené především na export. Spoluřešitelem projektu, který
umožňuje zástavbu podvozků do stejnosměrných
i asynchronních trakčních
motorů, byla Univerzita
Pardubice. Ta zpracovala simulační výpočty a analýzu
chodových vlastností.

Česká návěstidla
míří do Sýrie

K

ontrakt v hodnotě přes
40 milionů Kč, jehož
předmětem jsou návěstidla pro Syrskou železnici,
uzavřela firma AŽD Praha s finskou Nokia Siemens
Network. Zařízení, která
musela projít mimořádně
přísnými zkouškami, budou využita ve 37 stanicích.
Jedná se o první zakázku
AŽD Praha v Sýrii; společnost však usiluje o další,
a to na dodávku zabezpečovacího a komunikačního
zařízení pro 30 km dlouhou
trať z Damašku na jeho mezinárodní letiště.
Česká světelná návěstidla
musela ještě před uzavřením smlouvy splnit některé
speciální požadavky: zvýšenou odolnost proti prachu
nebo kilometrovou dohledovou vzdálenost, která je
oproti našim normám téměř dvojnásobná. „Zásilka
se do Sýrie posílá rozložená, jednotlivé části budou
sestaveny až na místě, kde
na instalaci návěstidel budou prvních 14 dní dohlížet
naši technici,“ říká ředitel odboru Zahraniční marketing a obchod AŽD Praha
Petr Žatecký.

Nový vzhled
ACRI news

O

blíbený čtvrtletník
ACRI news, vydávaný asociací železničního
průmyslu, přehledně informuje o dění v oboru dopravního železničního
strojírenství, o novinkách
a úspěšných projektech
a obchodech členských firem pravidelně již od roku
2004. První letošní číslo
se v těchto dnech dostává
ke svým čtenářům v nové
podobě. Oblíbené rubriky
jsou zpracovány moderní
čistou grafikou a přehledným uspořádáním. Již
v loňském roce se osvědčil
koncept jednostránkového
shrnutí obsahu magazínu
v angličtině, letos bude pro
něj vyhrazena celá dvoustrana. V anglickém jazyce
jsou i rozhovory se zahraničními osobnostmi, které
bude časopis pravidelně přinášet. Celkem čtyřikrát zavede čtenáře do Království
železnic na pražském Smíchově, kde budují největší
modelovou železnici v ČR.

(acri)
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Ve Švédsku fúzovali

německo
Nové výběrové
řízení DB

Od 1. dubna
došlo ve Švédsku
k pozoruhodné fúzi
železniční a silniční
správy, kdy se
sloučila původní
správa železniční
infrastruktury se
správou silniční.

N

ěmecké dráhy DB vypsaly před nedávnem
výběrové řízení na výrobu
a dodávku až 200 motorových lokomotiv pro traťový
výkon v osobní a nákladní dopravě pro své dceřiné
společnosti DB Regio a DB
Schenker Rail. Lokomotivy mají projít schvalováním
nejdříve v Německu a následně i v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Česku,
Francii a Polsku. Mezi požadavky patří vozba až pěti
patrových vozů a jednoho řídicího vozu rychlostí
140, popř. 160 km/h. Lokomotiva musí být použitelná pro všechny stávající
a budoucí osobní vozy v různých konfiguracích, které
má nebo bude mít DB Regio
k dispozici.

N

ově vzniklá státní organizace Švédská dopravní
správa (Trafikverket) má
za úkol především koordinovat,
zajišťovat a rozvíjet švédskou železniční a silniční infrastrukturu. Vedle toho bude zajišťovat
koordinaci a návaznost v dalších
oblastech dopravy (námořní a letecká). Při správě a dlouhodobém plánování výstavby nové
infrastruktury bude také úzce
spolupracovat s jednotlivými
švédskými kraji a obcemi.
Generálním ředitelem Švédské dopravní správy se stal jeden
z nejvýznamnějších švédských
odborníků na vysokorychlostní
tratě Gunnar Malm. Organizaci
se sídlem v Borlänge ve středním
Švédsku jsou podřízeny regionální správy ve městech Eskilstuna,
Gävle, Göteborg, Kristianstad,
Luleå a Stockholm.

Spolupráce s námořní
a leteckou dopravou

Jak již bylo naznačeno, Švédská
dopravní správa rovněž koordinuje dopravu v oblasti námořní
a letecké dopravy. Z tohoto důvodu úzce spolupracuje se Švédskou
správou vodních cest, Švédskou
správou letišť a navigačních systémů a konečně se Švédským dopravním úřadem. Ten stanovuje
dopravní předpisy, dohlíží nad
jejich dodržováním, úděluje povolení a osvědčení (např. řidičské průkazy), registruje značky
aut a dohlíží nad zdaněním vozidel. Analýzy a statistiky pak pro
Švédskou dopravní správu zajišťuje nově vzniklá společnost
Trafykanalys.

Správa
v datech

JEDNOTNĚ. Nově vzniklá dopravní správa má na starosti nejen
FOTO autor
13 tisíc kilometrů železnic, ale i silnice a lodní linky. 

On-line informace správy

Se vznikem Švédské dopravní
správy vznikly také nové webové
stránky (www. trafikverket.se),
které přinášejí nejen zákonné informace, ale jsou praktické i pro
samotné cestující.
Celou řadu cenných informací
dostanou také o železnici díky online aplikacím, které umožňují
nahlédnout do 520 stanic, resp.
na informační panely jednotlivých nádraží s příjezdy a odjezdy

vlaků, které udávají také případné zpoždění nebo odřeknutí
vlaků včetně jejich příčin a jiné
nepravidelnosti (například změnu nástupiště). Kromě informací
o stanicích je možné získat také
aktuální údaje o konkrétní jízdě
vlaku. Samozřejmostí je získávání informací prostřednictvím
SMS nebo e-mailových zpráv.
Stránky také obsahují kompletní
data o stavebních pracích a s tím
spojených omezeních.

• vznikla 1. 4. 2010 sloučením
správy železnic a správy silnic,
• spravuje téměř 13 tisíc km
železnic,
• 98 tisíc kilometrů státních
silnic,
• 41 tisíc kilometrů obecních
silnic,
• 76 tisíc kilometrů soukromých
silnic,
• 15 700 silničních mostů,
• 37 lodních linek,
• zaměstnává přibližně 6 500
lidí,
• více na www. trafikverket.se.

Cíl fúze

Hlavním cílem fúze je především
ekologičnost dopravy, bezpečnost
a plynulost, jak dokládá i slogan
společnosti: Společnou cestou
bude doprava zelenější, bezpečnější a plynulejší.
Ale až budoucnost ukáže, zdali spojení správ jednotlivých
infrastruktur povede k vyšší efektivitě, k lepší koordinaci a v konečném důsledku i k úsporám
nákladů.
JAN VÁVRA

B Schenker Rail hrozí, že ve spolkových
zemích Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko a Braniborsko dojde po ukončení
zkrácené pracovní doby
ke konci letošního roku
ke ztrátě šesti až osmi set
pracovních míst z celkového počtu 2 700. Podle vyjádření představenstva DB
Schenker Rail by měly být
uzavřeny dílny na údržbu vozidel v Magdeburgu,
Drážďanech, Senftenbergu
a Saalfeldu, jakož i seřaďovací nádraží v Drážďanech
Friedrichstadtu. Dále by
měl být snížen počet odbavovacích pracovišť pro
nákladní přepravu z devadesáti devíti na třicet jedna. Zrušena by tak měla
být například pracoviště v Heidenau, Löbau, Radebergu a Radebeulu-Ost
v okolí Drážďan.

S

VZOR. Švédský model budou možná brzy následovat další země. 

FOTO autor

Amtrak plánuje program Stalinova polární linka
obnovy vozového parku po desetiletích ožívá
A
V
merický Amtrak předložil
Kongresu dlouhodobou strategii obnovy vozového parku, která předpokládá v příštích 30 letech
výdaje ve výši asi 23 mld. dolarů.
Průměrné stáří vozidel nyní
přesahuje 25 let. Jak konstatoval Joseph Boardman, prezident
Amtraku, stále narůstá tlak
na údržbové čety, které musí řešit zastaralost a nedostatek náhradních dílů, což má dopad
na spolehlivost.
Amtrak zamýšlí zakoupit
v příštích čtrnácti letech 780

D

O MHD větší zájem
než o železnici

Přiděluje kapacitu dráhy

Švédská dopravní správa, podobně jako u nás SŽDC, uděluje
kapacitu dráhy, zpoplatňuje železniční infrastrukturu a vydává
osvědčení o bezpečnosti. Velmi
aktivně se podílí na evropském
projektu unifikace řízení železnice – ERTMS – a mnohých projektech ve vztahu k životnímu
prostředí.

Nebezpečí dalšího
propouštění

jednopodlažních a 420 dvoupatrových osobních vozů spolu se 70
elektrickými a 264 dieselovými
lokomotivami, k tomu 25 vysokorychlostních vlakových souprav, a to v celkové hodnotě okolo
11 mld. dolarů. Podobný objem
objednávek bude potřebný v dalších 15 až 30 letech.
Mezi priority patří výměna elektrických lokomotiv typu
AEM-7 na severovýchodním koridoru a vývoj vysokorychlostní
dieselové lokomotivy na plné využití paliva.
(acri)

březnu byla zahájena stavba 355 km dlouhé železniční
trati za účelem propojení stanic
Salekhard a Nadym na severní Sibiři. Následovalo přidělení státní dotace a uzavření stavebních
kontraktů.
Železnice za 243 mld. rublů
je součástí regionálního rozvojového projektu Ural Industrial
– Ural Polar. První etapa v ceně
60 miliard rublů má být dokončena v roce 2015, druhá, v ceně
183 mld. rublů, proběhne v letech
2011 až 2021. Federální investiční

fond pokrývá 36 procent nákladů
s tím, že soukromí investoři poskytnou zbytek.
Do projektu je také začleněno
česko-maďarské konsorcium OHL
ŽS a Halna-Duna. Nový závod
na výrobu pražců má uvést evropské technologie na ruský trh.
Stavba železniční trati Salekhard – Nadym – Igarka začala
v roce 1940 s využitím vězeňské
pracovní síly. Projekt byl zastaven následkem Stalinovy smrti
a dokončené úseky zpustly.
(šra)

tále více lidí jezdí v Německu MHD. Loni to
bylo například o 115 milionů zákazníků více než
v roce 2008. Naopak využití železnice se mírně
snížilo. Zatímco počet cestujících v tramvajích a metru se ve srovnání s loňským
rokem zvýšil o 3,2 procenta, ve vlacích a městské
rychlodráze S-Bahn klesl
o půl procenta. Statistický
úřad vidí jako hlavní důvod mírného poklesu situa-

ci v hlavním městě Berlíně
a jeho okolí. Tam přepravu
ovlivnila stávka autobusových zaměstnanců a chaos v městské rychlodráze
S-Bahn, kdy řada cestujících použila raději tramvaj
nebo autobus.
(sh)

krátké zprávy ze světa
Tunel Gotthard
podle plánu

Nové názvy divizí
u SNCB

Automatická spřáhla
pro řadu 189

MÁV Cargo
se přejmenovalo

Nákladní spojení
do Portugalska

Významné železniční stavby ve Švýcarsku postupují podle
plánu. Velké pokroky
jsou patrné i u projektu Neat, kde by se hlavní prorážka základního tunelu Gotthard
měla uskutečnit ještě letos
na podzim. Ke konci loňského
roku bylo proraženo již 93,4 procenta z celkové délky tohoto základního tunelu. Rovněž podle
plánu pokračují práce na druhém základním tunelu Ceneri.
Předpokládá se, že základní tunel Gotthard se otevře v prosinci 2017 a o dva roky později tunel
Ceneri.

U belgických státních
železnic SNCB dostaly jednotlivé divize
po restrukturalizaci
nové názvy. SNCB Mobility je pojmenování pro vnitrostátní osobní dopravu, SNCB
Europe se jmenuje mezinárodní
osobní doprava, SNCB Logistics
nákladní přeprava a SNCB Technics je nový název pro opravny.
SNCB loni vzrostl počet přepravených cestujících, a to především díky vnitrostátní dopravě.
K dramatickému poklesu však
došlo u nákladní přepravy, kde
se jedná o jednatřicetiprocentní pokles.

Nákladní dopravce DB
Schenker Rail vybavuje celkově osmnáct
svých vícesystémových lokomotiv řady
189, jež mají schválení pro provoz v Nizozemí, automatickými
spřáhly. První čtyři stroje opustily v polovině března výrobní
závod firmy Siemens v Mnichově-Allachu. O nasazení těchto
lokomotiv se uvažuje v mezinárodní přepravě při dvojité trakci pro vlaky s rudami v relaci
Rotterdam – Dillingen. Tímto
krokem odpadá nutná výměna
lokomotiv na německo-nizozemských hranicích.

Analogicky k Rail
Cargo Austria (RCA)
se dřívější maďarský
drážní podnik nákladní dopravy MÁV
Cargo přejmenoval od března letošního roku na Rail Cargo Hungaria. Nedávný státní podnik
chce hrát podle nejvyššího představitele RCA Friedricha Machera
významnou roli v kombinované
dopravě železnice-silnice zejména v oblasti jihovýchodní Evropy.
Privatizace společnosti Rail Cargo Hungaria se uskutečnila před
dvěma lety. Tehdy ji získal dopravce RCA, který předložil nejvyšší nabídku.

Společný podnik Rail
Express Port má lépe
spojit španělské námořní přístavy Barcelona a Tarragona se
sousedním Portugalskem. Společnost vzniklá spojením španělského soukromého dopravce
Comsa Rail Transport a spedice
Ferrer Forwarders nabízí přepravu zboží nákladními vlaky. S jejich provozem se počítá dvakrát
v týdnu z Barcelony, resp. jednou týdně z Tarragony na trase
do Entroncamenta v Portugalsku. Zde je přejímá privátní portugalská dráha Takargo.
(sh, kla)
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výročí

kurzy PRÁCE S PC
Nabídka pro zaměstnance ČD. Pokud si chcete vylepšit dovednosti v oblasti
práce s PC, navštivte stránky http://skoleni.cdt.cz/Formulare/CoursesOffer.aspx,
vyberte si z nabídky a přes
tlačítko se přihlaste.

Karel Hlava
slaví 80 let
Dne 28. dubna se dožil
80 let docent Karel
Hlava, významný
odborník v oblasti
elektrické trakce.

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

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

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

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

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

V. Dušek (* 1944) – český prozaik:
Dobrá manželka musí umět zacházet s pánví ... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Z vnitřku pryč; okraj střechy; bankrot; z jakého
důvodu; šatní motýlek. – B. Biograf; plemeno domácího psa; motorové
vozidlo; paže; otlučen. – C. Jury; peřej; nemajetné; stavba přes řeku;
útok. – D. Bicykl; třpyt; starořecký zhýralec; španělsky „býk“; zaúpění;
mravní základ. – E. Zpěvohra; slovanská vesnice; dostihová dráha;
hle; edém; rezignovaný souhlas. – F. TAJENKA. – G. Useň z hověziny;
medikament (slov.); šedesát kusů; kolo; kovový prvek; třetihorní
kamenný artefakt. – H. Estetické cítění; pivovarnická surovina; nula;
dvakrát snížený tón; výzva; zlatnická práce. – I. Jméno hudebního
skladatele Chačaturjana; bod v džudu; zemní olej; nápor; odhození. –
J. Vzdor (hovor.); ryzost mince; španělský Arab; způsob barvení látek;
levnost. – K. Předložka (podle); zkouška; úkony; námět; a sice.

6. Zápisník; značně. – 7. Řemen; stékat po kapkách. – 8. Díl; chlapec;
vespod. – 9. Český autor dětských knížek; ambit; výčnělek. – 10. Umělá
hmota; bojový plyn. – 11. Vykastrovaný kohout; vůně. – 12. Shon;
obratný kousek; protiklad. – 13. Trumf v bridži; kolatura; zámezí. –
14. Město na Karlovarsku; stropní svítidla. – 15. Severoamerická step;
zakrývat. – 16. Lihovina; nejvyšší starogermánský bůh; japonské
rýžové víno. – 17. Zkosení (tech.); letňanský podnik; na jaké místo. –
18. Nezřídka; dřina. – 19. Polyfonní skladba; chutná lupenatá houba.
– 20. Ten i onen; řezné nástroje; nemluvit pravdu. – 21. Odlévané; část
svíčky; otázka při sázce. – 22. Francouzský filmový komik; přelud. –
23. Církevní sněmy. – 24. Družina.

SVISLE: 1. Zahradní nádoba. – 2. Pohádková postava. – 3. Vysokoškolská
ubytovna; tenisový dvorec. – 4. Virus; dravec; původní obyvatel
Sardinie. – 5. Kyslíkatá sloučenina; stupeň triasu (geol.); gáza. –

Autor: Petr Hajniš

NÁPOVĚDA: G. elk, H. tula, 5. anis, 16. Odin.

Znění tajenky: NEJEN V KUCHYNI ALE I V LOŽNICI

UBYTOVÁNÍ

P

Tenis v Čechách i na Moravě

Č

eské dráhy, ČD Cargo, SŽDC
a Odborové sdružení železničářů zvou všechny na obvodní turnaje železničářů v tenisu.

Čechy

První se uskuteční 7. května v Duchcově, v tenisovém areálu SK
Duchcov. Závazné přihlášky přijímá nejpozději do 30. dubna Zdeněk Hamala – tel. č.: 972 424 101,
602 419 294, e-mail: Zdenek.Hamala@cdcargo.cz. Na přihlášku

uveďte: jméno, příjmení, org.
jednotku, tel. spojení.
Týž den proběhne obvodní
turnaj železničářů mužů a žen
rovněž v tenisovém areálu TJ Lokomotiva Česká Třebová. Závazné přihlášky přijímá nejpozději
do 30. dubna 2010 Miroslav Gregor na tel. č.: 605 555 387.
Z těchto turnajů postupuje prvních šest mužů a tři ženy do oblastního turnaje, který se koná
22.–23. května v České Třebové.

Morava

Regionální sportovní komise při servisním pracovišti
OSŽ v Olomouci pořádá v pátek
14. května obvodní kola MČR železničářů v tenisu. Soutěže se konají na dvorcích:
• TK SAREZA Ostrava-Poruba
(dříve VOKD Poruba), organizační pracovník Vítězslav Toman, tel. č. 731 184 419;
• TK MILO Olomouc, organizační pracovník Vladimír Tomá-

šek, tel. č.: 724 932 359, e-mail:
vtom13@seznam.cz);
• Slovácký TK Břeclav, organizační pracovník Zdeněk Průša,
tel. č.: 972 623 239, 602 550 768,
e-mail: Prusa@dkv.bno.cd.cz).
Uzávěrka přihlášek je 7. května 2010.
Nejlepší účastníci ze všech
tří obvodních turnajů postoupí do oblastního kola pro Moravu, které se uskuteční v Břeclavi
28. května 2010.
(mn)

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 ****

•

•

•

o absolvování specializace elektrická trakce
na tehdejší Fakultě ekonomicko-inženýrské ČVUT
v Praze v roce 1953 nastoupil do Vědecko-výzkumného ústavu dopravního
(VVÚD) v Praze a zároveň byl
přijat k vědecké aspirantuře
na Vysoké škole železniční,
kde titul kandidáta technických věd získal v roce 1958.
Ve VVÚD, který se postupem
času změnil na Výzkumný
ústav železniční, pracoval
v oblasti elektrických hnacích vozidel, později v oblasti pevných trakčních
zařízení elektrické trakce.
Aktivně se účastnil i řešení
řady výzkumných a normalizačních prací v mezinárodních organizacích. V roce
1994 přešel s celou skupinou pevných trakčních zařízení do tehdejší Technické
ústředny dopravní cesty ČD,
kde vytvořil oddělení elektromagnetické kompatibility a byl jejím vedoucím
až do odchodu do důchodu
v roce 2000.
Docent Karel Hlava je
soudním znalcem v oboru Doprava, odvětví železniční doprava, do loňského
roku přednášel na katedře
elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky
v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde byl v roce
2001 jmenován docentem.
Od roku 1996 je aktivním
členem redakční rady Vědeckotechnického sborníku ČD. Přejeme docentu
Hlavovi k jeho významnému životnímu jubileu vše
nejlepší, pevné zdraví a poJana Marková,
hodu. 

Danuše Marusičová,
Jaroslav Vašátko

– 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
Díky vám poznám
řadu míst ve vlasti

7

Loučení po dvaceti letech
kdo je
PAVEL VURSTA

P

atřím k lidem, pro které
je pobyt na nádraží a jízda vlakem něčím víc než
pouhou nutností někam se
dopravit. Už od dětství jsem
rád cestoval, pamatuji ještě provoz na páru. Vlakem
jezdím stále rád, využívám také zajímavé tarify
k jednodennímu poznávání příhraničních měst v Německu. Takto jsem vyjížděl
z Karlových Varů a navštívil
postupně Bayreuth, Regensburg i menší hezká bavorská města Amberg, Weiden
a další. Jezdil jsem i do Saska. Z Liberce jsem před
pár lety zamířil k návštěvě
Drážďan a do blízké Žitavy.
Německé dráhy vlastní modernější vozový park,
nádraží jsou ale srovnatelná. Neodpustím si trochu škodolibou poznámku
k pověstné německé přesnosti. Stalo se, že nám kvůli zpoždění ujel navazující
vlak. Hodlali jsme využít nabídku finančního odškodnění, obnos nám měla
vyplatit pokladna místního nádraží. Staniční budovu jsme obešli dvakrát, ale
byla opuštěná, funkční tu
byl jen jízdenkový automat,
takže jsme nárok neuplatnili. Takto vyřazená nádraží, zvláště v bývalé NDR,
jsou často rozlehlá a působí
skličujícím dojmem.
Každoročně jezdím Pendolinem do Vídně, to je
komfort. Pohodlně snídám v Pardubicích a stihnu
být k polední kávě ve Vídni. Navštívil jsem dost zemí
v Evropě a pár měsíců žil
i za mořem. Přitom neznám
řadu míst v naší vlasti. Tento dluh už také postupně
umazávám a jsem rád, jaké
pěkné zážitky mně tyto cesty přinášejí. Závěrem připojím drobnou epizodu
z pražského rychlíku. Panuje jistý nešvar, který ne
všichni průvodčí okamžitě řeší – neomalený cestující
shodí boty a nohy natáhne
na protější sedadlo. Takhle
to bylo v našem vagoně, kde
cestovala mladá žena s velkým, krásným psem. Ten
dlouho ležel netečně, až se
náhle vytrhl, skočil a vzal
do huby povalující se botu
pana nevychovaného. Odnést se mu ji bohužel nepodařilo, všechny nás tím ale
pobavil. Být na mě, nechal
Miloš Lášek
bych mu ji.

Vstřícnost a ochota
nás překvapily

K

dyž se vám přehoupne
sedmdesátka, začne vás
bolet celý člověk, především
nohy. Speciální terapii poskytuje příslušné oddělení
krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Musíte si však zajistit dopravu
na přesně určený termín.
Sanitka Dopravní zdravotní
služby totiž nejezdí každý
den. Spolehlivou dopravu ovšem zajistí také České
dráhy. Jen je potřeba zajistit
si odjezdy z Hradce Králové.
Vypravili jsme se na zdejší železniční stanici do oddělení informací. S takovou
ochotou a vstřícností jsme
se ještě nesetkali! Sympatická mladá paní nám v pátek 19. března předvedla,
jak se prezentuje profesionální i lidský vztah zaměstnance ČD k lidem, kterým
táhne na 80. S úsměvem
nám nabídla i natištěné odjezdy tam i zpět. Určitě proto nepřeháníme naše pocity
díků i překvapení za tento přístup. Vždyť vstřícnost a ochota je balzámem
na duši a samozřejmě požadavkem mezilidského vztahu v demokratické
společnosti.

manželé Petlušovi

Poděkování si zaslouží Jitka
Fílová.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

P

ochází z železničářské rodiny, jeho otec rovněž
celý život pracoval na železnici. Po základní škole se vyučil
mechanikem motorových lokomotiv a po základní vojenské službě vystudoval strojní
průmyslovou školu v Liberci. Bezprostředně po ní si doplnil vzdělání na Pedagogické
fakultě v Ústí nad Labem. Pracovně prošel postupně řadou
technických a administrativních funkcí v tehdejším Lokomotivním depu Liberec. V roce
1990 po nově zavedeném výběrovém řízení a volbě byl jmenován náčelníkem a později
přednostou lanové dráhy.

pošta
Vlak je pro mě
nejlevnější

R

ád bych se s vámi podělil o své zkušenosti z cestování vlakem.
Jsem z Kopřivnice a pracují ve Frýdku-Místku, tedy
vzdušnou čárou asi 20 km
a 20 minut cesty autem.
Jezdíval jsem zpočátku autem, později autobusem.
Nakonec jsem zjistil, že vlakem to bude nejlevnější,
a tak jsem si pořídil In-kartu. Na vzdálenost 58 kilometrů si nemohu stěžovat,
rovněž tak na cenu. Vadí
mi ale doba cestování, což
jsou dvě hodiny tam a dvě
zpátky, k tomu dva přestupy. Pro upřesnění dodávám,
že jezdím přes Studénku
a Ostrav u hl. n. Přicházím
proto s návrhem postavit
trať mezi Příborem a Frýdkem-Místkem. Myslím, že
je to dobrý nápad, co říkáte?

Daniel Bača

Přes výluky si
cením kvality vlaků

M
POSLEDNÍ DEN. Přednostovi Pavlu Vurstovi zbývá už jen pár hodin služby.

Foto AUTOR (2x)

hotel, zfilmovaného podle knihy
spisovatele Jaroslava Rudiše.“

Pavel Vursta upsal
dvacet let svého
pracovního života
nejnavštěvovanější
a asi nejkrásnější
lanové dráze v naší
republice, kterou navíc
vlastní a provozují
České dráhy.

Autor publikací
o historii železnice

J

ediná lanovka Českých drah
spojuje městskou část Liberce Horní Hanychov s vrcholem hory Ještěd. Až do konce
března letošního roku byl jejím
přednostou Pavel Vursta. Po dvou
desítkách let, kdy zde sloužil, ale
odešel do zaslouženého důchodu.

Provoz byl slavnostně
zahájen v červnu 1933

„Ještědská lanovka patří mezi
nejstarší u nás. Za první republiky byla na náklady tehdejších
Československých státních drah
postavena chrudimskou firmou
František Wiesner. Stavba byla
zahájena v červnu roku 1932 a skoro přesně o rok později, konkrétně 27. června 1933, byla lanovka
slavnostně uvedena do provozu,“
vzpomíná na historii tohoto oblíbeného dopravního prostředku
Pavel Vursta.
Výstavbou lanovky na Černou horu v Krkonoších a později z Horního Hanychova na Ještěd
byl položen základ k lanovkářské
tradici v celém tehdejším Československu. První zmínka o snaze
postavit libereckou lanovou dráhu pochází z roku 1924. Německý horský spolek pro Ještědské
a Jizerské hory, který byl majitelem hotelu na Ještědu, měl zájem

NA JEŠTĚD. Lanová dráha slouží už skoro 77 let.
umožnit starším a méně zdatným turistům výstup na vrchol.
O dva roky později zástupce lipské firmy Adolf Bleichert Roman
Weinberger společně s Ludvíkem
Hamburgerem vypracovali prvotní projekt lanové dráhy na Ještěd.

práci nepovažoval
jen za povinnost,
ale také za životní
poslání.
Po různých peripetiích Ministerstvo železnic v roce 1931 schválilo
výstavbu a o další rok později začala vlastní stavba.

V kabině se uzavíraly
často také sňatky

Pavel Vursta byl teprve čtvrtým
přednostou této unikátní lanové
dráhy. Ve funkci sloužil od roku
1990 a jak říká, lanovka mu doslova přirostla k srdci. Pochá-

FOTO WIKIPEDIA

zí z železničářské rodiny a jako
rodilý Liberečák má k lanovce
vztah takřka intimní. „Tatínek
pracoval dokonce po roce 1945
několik let jako průvodčí lanovky na Ještěd, takže jsem šel vlastně v jeho šlépějích. V roce 2008,
kdy bylo připomenuto 75. výročí zahájení provozu, jsme vydali
pamětní publikaci, ve které zmiňujeme, že za celou dobu existence lanovky zastávali funkci šéfů
lanové dráhy celkem jen čtyři
přednostové. Je to určitý unikát.
S jistotou to dokumentuje silný
entuziasmus i potřebnou odbornost a vztah k této práci.“
Za celou dobu provozu nedošlo na lanovce k ohrožení bezpečnosti cestujících. A Pavel
Vursta dodává ještě další zajímavost: „Leckoho možná zaujme, že
k naší lanové dráze patřilo i časté
přání novomanželů uzavřít sňatek v kabině lanovky. Vždy jsme
to rádi splnili! Výborná byla i spolupráce s filmovým štábem při
natáčení úspěšného filmu Grand

Pavel Vursta napsal o lanové
dráze několik publikací. Již několik desítek let se věnuje badatelské činnosti na poli železniční
historie. Jako rodilý Liberečák
a městský patriot se dlouhodobě věnuje regionální historii nejen v oblasti železniční dopravy.
Byl u založení redakce, která vydává odborně naučnou literaturu
historických souvislostí regionu.
Bohatou publikační činnost v oblasti železniční dopravy dokládají jak čtyři samostatné publikace

ve funkci
přednosty
lanovky sloužil
od roku 1990.
o historii jednotlivých tratí na Liberecku, tak i kolektivní kniha
130 let Pardubicko-liberecké dráhy. Loni vydal na objednávku
krajského úřadu poutavou publikaci Historie železniční dopravy v Libereckém kraji 1859–2009.
Při odchodu do důchodu Pavel
Vursta krátce zhodnotil svou práci. „Po více jak dvacetiletou dobu
mého působení na lanovce, kterou jsem vždy vnímal s láskou,
jsem měl tu čest spolupracovat
s kolektivem lidí, kteří svou práci vnímali s pocitem mimořádné odpovědnosti. Já sám, i když
jsem byl vždy spjat i s klasickou
železnicí, jsem měl lanovkářskou
práci rád. Považoval jsem ji za životní poslání, ne za pracovní poMARTIN HARÁK
vinnost.“

anžel je fanda do jízdy
vlakem. Pokud může,
tak jezdí vlakem. Když jsou
výluky, má pro to pochopení a hmouří nad tím oči.
Jezdí na chatu do Benátek u Suchdola. Libuje si,
že ve vlaku je víc místa než
v autobuse. Loni na podzim jsem jela do Třeboně
do lázní. Bylo to manželovo
rozhodnutí. Bohužel jsme
chytli výluku, takže jsme
museli přestupovat do autobusu. Při výstupu z vlaku vládly sem tam zmatky.
Manžel musel mé dva kufry odtahat sám a pomáhal
mi, jinak bych to nezvládla.
Chodím totiž o dvou francouzských holích. I po Praze
si pro jistotu sedám v elektrice a autobusu hned za řidičem, kde taky vystupuji
a nastupuji. Musím ale přiznat, že jsme jeli skutečně
nádherným vlakem a hlavně záchod byl vypulírovaný
a moderní.
Daniela Koubíková

Investujte v první
řadě do záchodů

C

estuji s vámi odmalička a pravidelně. Na trase z Litoměřic do Hradce
Králové jezdím minimálně jednou měsíčně. Je milé
vidět, jak se některé vaše
služby zlepšují. Oceňuji,
že si v rychlíku mohu koupit občerstvení a že si mohu
zdarma vzít vaše časopisy.
Bohužel mi stále vadí stav
toalet ve vlacích. Navíc jezdím s dcerou. Snažíme se jít
na toaletu před jízdou, ale
někdy to s dětmi opravdu
nejde. Jak jí mám vysvětlovat, že na záchodě není
voda, protože ji tam nikdo nedoplnil? Tohle je věc,
do které byste měli investovat peníze především.

Zdena Holečková

Díl 4.: Jak se šel náčelník dobrovolně udat
Když se vám rozzuří
náčelník, dějí se věci.
Naplánovaná kontrola
pro utužení kázně pak
může způsobit nehodu.

P

ři jedné neplánované noční kontrole vrazil náčelník do dopravní kanceláře
jako tsunami. „Co ta DB zetka
v placu?“ spustil. „Proč není přistavena na vlečce k nakládce?“
Marně jsem se snažil o zdůvodnění. „Kde jsou všichni?“ vyštěkl ještě na mne. „V hytláku
a na mašině,“ odpověděl jsem.
Rozzuřený náčelník se rozhodl,
že pojede na vlečku vůz přistavit
sám. Honem jsem projednal posun na vlečku.
Výpravčího na ranžíru jsem
upozornil, že mu jede kontrola.
Kolega byl krátce po zkouškách.
Dráha ho vůbec nebavila. Jeho ži-

votní touhou a snem bylo hospodařit. Právě si koupil dva poníky
a na nic jiného nemyslel. Nevím
přesně, co se dělo, ale asi nestačil
dostatečně rychle zahladit stopy
po odpočinku na stole, a dílo zkázy bylo dovršeno.

Zneuctěná
mašinka Lízinka

Náčelník zuřil jako lítá saň. Vůz
mu ale na vlečku přistavili. Potřeboval jsem dvě volné koleje
na křižování, a tak jsem se rozhodl vzít mašinku s hytlákem
na čtvrtou kolej obsazenou vozy.
Místo tam bylo tak akorát pro
ně. Signalistovi jsem nařídil:
„Z vlečky na čtvrtou a ať počkají,“
a kolegovi na ranžír jsem oznámil: „na čtvrtou obsazenou můžeš.“ Jenže on snad z rozrušení
z kontroly nebo z poníků jim řekl
pouze: „Do stanice můžete.“ Obsazenou kolej si nechal pro sebe.
A bylo zle. V čele sunutého dílu

J

ako výpravčí jsem měl jednoho přísného náčelníka.
Každému vynadal, pochválit moc neuměl. Nejhorší byly
situace, kdy se doma pohádal a pak vyrazil neočekávaně
na noční kontrolu. Nezapsaný začátek posunu v telefonním záznamníku byl pro něj
hrdelní zločin. Musím ale přiznat, že mne mnohému naučil.
Měl svoji metodu: kdo nechtěl,
toho přinutil, nebo ho vyhodil.

na plošině služebního vozu nikdo nebyl! Pak už byla slyšet jenom rána.
Služební vůz se na jedné
straně napíchl na ložené sypáky a na druhé straně nárazníkem propíchnul zásobník vody
na tendru lokomotivy. Z vozu
vyskakovali postupně vlakvedoucí, posunovač a náčelník
stanice. Jeden se držel za nohu,
druhý za loket, náčelníkovi tekla z čela krev. Strojvedoucí, když
uviděl svoji milovanou mašinku
Lízinku zraněnou a zneuctěnou,
sjel ze schůdků lokomotivy jako
blesk a s kladivem v ruce a s velkým křikem začal honit v kolejišti ty tři nešťastníky. Byla
to scéna jako v grotesce. Tehdy
mi ale zatrnulo. Jestli mi poníkář zapře, že posun byl dojednán na obsazenou kolej, bude
to i pro mne velmi nepříjemné.
Jenže nezapřel. Byl fér. Dokonce se krátce poté rozhodl od drá-

hy odejít a věnovat se konečně
zemědělství.

Ze saně se stal beránek

Topič uhasil oheň v kotli, protože
bez vody by vybuchl. Odřekl jsem
výchozí vlak a jal jsem se ošetřovat zraněné. Náčelníkova rána
na hlavě byla naštěstí jen povrchová, ale teklo z ní hodně krve.
Možná díky tomu se z líté náčelnické saně stal pokorný beránek,
který neustále opakoval: „Já se
musím udat, já se musím udat!“
Cítil vinu, že nikdo neřídil posun.
Příští dva dny chodil jako tělo
bez duše, nejedl, nemluvil. Třetího dne si vzal novou uniformu
a jel za náčelníkem provozního
oddílu vyzpovídat se. Úleva se
dostavila. Zpátky se vrátil starý,
všem dobře známý náčelník stanice. Kolik stovek na prémiích ho
stála popisovaná noční kontrola,
jsem se nikdy nedozvěděl, ale asi
Otakar Drahorád
dost. 
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za poznáním

kam jet
Otáčení lokomotivy
na Valašsku

17/2010

Jízda argentinskou rovinou

V

sobotu 1. května dorazí na nádraží v Bylnici
vlak jedoucí napříč Valašským královstvím. Z Rožnova pod Radhoštěm odjede
v 8.00 h přes Valašské Meziříčí (8.30 h), Vsetín (9.05 h),
Horní Lideč (9.37 h) a Valašské Klobouky (9.51 h).
Tažen bude parní lokomotivou 433.002 zvanou Matěj,
která bude také objektem
soutěže. Lokomotiva najede na točnu, dvojice udatných soutěžících se postaví
ke klikám a s jejich pomocí otočí lokomotivu čelem
vzad. Na nejrychlejší dvojici čeká mistrovský pohár.
Přihlášky k soutěži jsou
na www.otacenilokomotivy.estranky.cz.

Pohádková kancelář
v Netolicích

Ž

elezniční trať Dívčice
(Nákří) – Netolice byla
předána do užívání 28. října
1895. A právě 115. výročí této
trati si můžete připomenout
1. května jízdou zvláštních
vlaků z Českých Budějovic
(v 8.30 h) přes Dívčice do Netolic a zpět. Stifterův pošumavský železniční spolek
z Vimperka ve spolupráci
s Městem Netolice připravil již tradičně doprovodný program včetně pojízdné
pohádkové kanceláře a úřadovny vlakové pošty. V Muzeu JUDr. Otakara Kudrny
na náměstí v Netolicích
bude slavnostně zahájena
výstava k výročí železnice,
která potrvá až do 29. října.
Kompletní jízdní řád zvláštních vlaků najdete na stránkách www.spzs.sweb.cz.

Posázavský pacifik
oslaví 110 let

V

sobotu 1. května uplyne
přesně 110 let od zprovoznění nejkrásnějšího
a zároveň stavebně nejnáročnějšího úseku Posázavského pacifiku mezi
stanicí Jílové u Prahy a odbočkou Skochovice. U příležitosti tohoto výročí vyjede
z nádraží Praha-Braník parní vlak v čele s lokomotivou
Čtyřkolák (434.2186) z roku
1917. Od 1. května bude v Regionálním muzeum v Jílovém u Prahy otevřena
výstava, která přiblíží historii, projektování samotné
stavby trati a rozvoj jejího
provozu. Cestující z parního vlaku budou mít vstup
na výstavu zdarma a slevu
50 procent pro vstup do muzejních historických zlatých štol. Další informace
na www.parnijizdy.ic.cz.

Kam ještě zajet
na 1. máje

V

ybíráme pro vás z dalších prvomájových akcí.
Letohradský železniční klub
zve na otevření Muzea železnice Doudleby – Vamberk
– Rokytnice v Orlických horách, které se koná v 10 hodin v bývalé výtopně
v Rokytnici. Hurvínek
M 131.1454 vyjede na lokálce Bruntál – Malá Morávka,
jež je bez pravidelné osobní
dopravy. Mladějovská průmyslová dráha připravila
výletní jízdy v úseku Mladějov – Veksl – Nová Ves a zpět.

(mn, hop)

NA ZAČÁTKU CESTY. U rušného depa ve městě San Carlos de Bariloche jsem nastoupil do expresu Tren Patagonico, který mě svezl až do hlavního města. 

Z nejjižnější železniční
stanice Argentiny
jsem se vydal vlakem
do Buenos Aires. Je to
cesta více než 1 400
kilometrů dlouhá
a podle jízdního řádu
má trvat přes 50 hodin.

S

vou jízdu po kolejích jsem
začal v San Carlos de Bariloche, které leží na východní straně And a připomíná
švýcarská nebo rakouská horská
sídla. Město je daleko v téměř
opuštěné provincii Rio Negro. Dostat se tam není jednoduché. Od nejbližšího města Puerto
Montt v Chile ho dělí 3 tisíce metrů vysoké hory. Druhým směrem
se zase nachází pampa a na vzdálenost 100 kilometrů jen řídké
osady. Jedná se o nejjižnější bod
Argentiny, kam vedou koleje.

Nostalgické zastavení

Cestu po kolejích jsem si zvolil, abych se dostal do hlavního
města země Buenos Aires. Podle
jízdního řádu trvá jízda přes 50
hodin! V posledních desetiletích
však ani jeden vlak nedojel včas.
Před velkou cestou jsem ještě
absolvoval nostalgickou jízdu.
Nechal jsem se odvézt parním
vlakem do Perita Morenta. Tato
osada vděčí za svou existenci železnici. Parní vlaky totiž potřebovaly přibližně každých 40 km
vodu, a proto na místě osady postavili stanici s velkým trianglem a vodní věží. Dnes už je
ovšem stanice mimo řádný provoz, slouží jen jako muzeum.

Naši historickou soupravu,
skládající se z královského salonního vozu a několika velmi dobře restaurovaných vozů Linke
Hoffman, tahala parní lokomotiva na mazut ze Skotska. Vagony ze 30. let představovaly takřka
nevídaný luxus. Broušené sklo
v oknech a příčných stěnách, perfektně vymyšlené ukládání nádobí a jiných věcí v restauračním
vozu, vše ze vzácného dřeva.

Ve dvoulůžkovém oddílu
s vodou a elektřinou

Pak už jsem se vydal na vlastní
cestu. Počkal jsem na pravidelný
expres Tren Patagonico a zamířil
k hlavnímu městu. Dvoulůžkové oddíly obsahovaly hygienický
kout, skříň pro šaty a celkem pohodlné postele. Nesmím zapomenout ani na elektrické zásuvky.
Pro cestující byl k dispozici jídelní a salonní vůz.
První večer jsme dorazili
do stanice Ingeniero Jacobacci,
odkud začíná světoznámá úzkokolejka La Trochita na jih Patagonie. Nad ránem se vlak přiblížil
pobřeží Atlantického oceánu, kde
má Tren Patagonico svou domovskou stanici ve městě Viedma.
S asi hodinovým zpožděním jsem
pokračoval v cestě. Krajina byla
rovná jako na letišti. Sem tam
nějaká samota a přebíhající zvíře přerušila nekonečnou nudu.
Stále výrazněji se projevovalo houpání vozů. Občas jsem létal jako kosmonaut ve vesmírné
lodi, zvláště v jídelním vagonu. Určité pohodlí bylo v lůžkových vozech, kde však pro jistotu
přestala fungovat klimatizace.
Rychlostí až 120 km/h jsme brázdili nekonečnou rovinu.

ZAŠLÁ SLÁVA. Po cestě jsem viděl mnoho opuštěných nádraží.

FOTO AUTOR (4x)

Druhá noc příliš pohodlná nebyla. Teplota kolem třiceti stupňů a nesmírná vlhkost mi bránily
ve spánku. Těšil jsem se, až v šest
ráno zase vstoupím do jídelního
vozu, jediného s klimatizací. Zjistil jsem, že navzdory šílené jízdě
máme zpoždění asi čtyři hodiny. Snídaně byla ovšem výborná.
Za oknem se už za pár hodin začala objevovat civilizace v podobě
plechových osad. Bydleli tam ti
nejchudší, kteří zkusili v hlavním
městě najít štěstí a lepší živobytí.
V sousedství obrovských opuštěných stanic jsem také viděl telegrafní sloupy, často se stovkami
izolátorů. Připomnělo mi to, že
Argentina měla kdysi největší železniční síť na světě. Těsně po obědě vlak přijel na předměstí Buenos
Aires. Nekonečně velká opuštěná
kolejiště zdobí naší cestu. Sem
tam byla obrovská stanice, kde už
dnes nezastaví žádný vlak.

Konečně v cíli
ČEKÁNÍ. Na jednom z mnoha zastavení během jízdy.

V CÍLI. V Buenos Aires mě přivítaly pestrobarevné domy.

Okolo 15. hodiny jsme u cíle,
ve druhé největší stanici města.
Nádraží bylo postaveno v britském stylu. Jen v hlavní hale
bylo 22 nástupišť, na konci každé koleje byla možnost výměny
lokomotiv. Panoval tu čilý ruch,
přijížděly sem příměstské vlaky,
také jsem viděl stanici metra.
Buenos Aires jako město je
kříženec ultramoderní architektury a koloniální historie. Široké, rušné ulice, překrásné parky
a sportovní stadiony. Patří mezi
nejdražší sídla světa, na druhou
stranu tu objevíte strašnou chudobu, způsobenou několika státními bankroty za posledního půl
století. O tom ale zase až někdy
příště.
Eugen TakÁcs

Dvacet pět let bez nádraží Praha-Těšnov
Nedávno uplynulo
smutné výročí
od demolice jednoho
z nejkrásnějších nádraží
ve střední Evropě.

T

ěšnov byl teprve čtvrtým pražským nádražím.
Za jeho výstavbou stála
c. k. privilegovaná Rakouská
severozápadní dráha, dceřiná
společnost Jiho-severoněmecké
spojovací dráhy, která vznikla
za účelem stavby a provozování dráhy Vídeň – Mladá Boleslav
s odbočkami. Přesně od 4. října
1873 vlaky jezdily na prozatímní
nádraží Praha-Rohanský ostrov,
kde vyrostlo mimo jiné seřaďovací nádraží se skladovými areály či

překladištěm do vltavského přístavu. Výstavba severozápadního
nádraží, jak se mu tehdy říkalo,
se zpozdila až do roku 1875. Výsledek ale stál za to.

ní centrálního pražského nádraží. Skutečná hrozba však přišla
na začátku 70. let s výstavbou severojižní pražské magistrály.

Skvost novorenesanční
architektury

Dne 2. července 1972 sem přestaly zcela jezdit vlaky. Výpravní budova ještě mohla být zachráněna.
Objevily se plány na její pootočení, budova byla zapsána jako kulturní památka. Nic nepomohlo.
V ranních hodinách 16. března
1985 byla nádražní budova pohřbena v sutinách. O pár dní
později se Mladá fronta odvážila
vydat aprílový vtípek, že do povětří byla vyhozena i budova Národního muzea. Zbývá dodat, že
stopy po částech zrušené trati lze
sporadicky nalézt dodnes.
Martin Navrátil


Tvůrce novorenesanční budovy Carl Schlimp, rodák z českých
Veletic a odchovanec architektů
van der Nülla a Siccardsburga, se
uchýlil k římskému triumfálnímu oblouku, za nímž se ukrývala vstupní hala. Už prostá křídla
ukončená hranolovými budovami ukrývala kanceláře, byty, poštu, restaurace či císařský salonek.
Za netradiční řešení mohl dílem
i nedostatek prostoru – původně
se uvažovalo o klasickém hlavovém nádraží. Vlastní osobní ná-

Budova v sutinách

60. LÉTA. Takový byl ruch před těšnovským nádražím v době, kdy
tu ještě zastavovaly vlaky.

draží mělo pouhé tři dopravní
koleje, ostatní technologie včetně výtopny, vodárny nebo třeba
četných vleček byly situovány až
u Negrelliho viaduktu a za ním.

FOTO muzeUM hl. města prahy

Vlaky na Těšnov jezdily bohužel jenom necelých sto let. Osud
nádraží začal být nejistý v 50. letech, kdy se prosazoval návrh
na jeho vymístění a vybudová-

