Zúčastněte
se soutěže
v prodeji
In-karet!
Více na straně 5
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krátce
Petr Žaluda opět
mezi studenty

Ruzyňské nádraží
v obležení filmařů

Zašlá sláva
tramvají v Jablonci

Nádraží dostává
nový kabát

Televizní štáb přijel natáčet
scény do druhé řady seriálu
Vyprávěj.
STRANA 2

Vzpomínáme na dobu, kdy
fungovala jedinečná městská
dráha.
STRANA 7

Již v polovině května bude
opravena staniční budova
v Holešově. 
STRANA 4

Co můžeme zlepšit?
Průzkum: důležitost kritérií pro cestující ve vlacích ČD a spokojenost s jejich naplněním
Pro vysvětlení: Největší důležitost hodnotili cestující deseti body, nejmenší jedním, stejně tak spokojenost. Ve srovnání dopadla nejhůře čistota WC,
naopak nejlépe upravenost vlakového personálu. Průzkum byl realizován na trasách z Prahy do Olomouce a Ústí n. L. a z Brna do Ostravy.

Důležitost kritéria ■

■ Spokojenost cestujících

JIŘÍ KOLÁŘ
Náměstek
generálního
ředitele ČD
pro provoz

V březnu dojelo
93,6 % vlaků včas

J

O

d 30. dubna mohou cestující využívat nově zrekonstruovanou čekárnu
na přerovském nádraží. Nachází se ve dvoraně u 1. nástupiště. Prostory čekárny
byly vymalovány, položila
se nová podlahová krytina,
nový je i mobiliář. V čekárně je i nová obrazovka
s informačním systémem
a brzy bude vyměněn starší rozhlas. Celkové náklady
na rekonstrukci činily necelých 200 tisíc korun. Slavnostní otevření proběhlo
za účasti ředitele KCOD Olomouc Petra Holánka.

Rekonstrukce
stanice Písek město

V

ýpravní budova ve stanici Písek město je dalším objektem, který České
dráhy rekonstruovaly v jižních Čechách. Nová střešní
krytina, okna a nátěr fasády, to vše jsou změny, kterých si cestující všimnou
na první pohled. V rámci
výměny krytiny byl také revidován krov. Rekonstrukce objektu si podle ředitele
Regionální správy majetku
Plzeň Jiřího Stuny vyžádala
částku 3,1 milionu korun.

(hop, tis)

Nestačí jen změny
provádět, je třeba
o nich také mluvit
a vysvětlovat
jejich význam.
e čtvrtek 29. dubna jsem
měl možnost na akademické půdě Českého vysokého učení technického
v Praze oslovit studenty této
prestižní univerzity. Bral
jsem to jako poctu i jako
příležitost. České dráhy

V

Nová čekárna pro
cestující v Přerově

Měníme se
pro zákazníka

V

e středu 28. dubna se
na půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze konala přednáška generálního
ředitele ČD Petra Žaludy se
zaměřením na stávající postavení Českých drah, zásadní kroky managementu
této firmy za poslední dva
roky a na Transformační
program VIZE 2012. Součástí přednášky byla i diskuze se studenty. Generálního
ředitele přivítal děkan fakulty Miroslav Svítek.

ízdní řád osobní dopravy
Českých drah byl v březnu splněn na 93,6 procenta.
Dobrý výsledek souvisí s příznivým počasím i s faktem,
že ještě nezačala hlavní stavební sezona doprovázená
množstvím výluk. Zásahy
tzv. vyšší moci se podílely
na zpoždění vlaků ze 39 procent. Přibližně 24 procent
zpoždění bylo vyvoláno závadami na tratích a zabezpečovacích zařízeních a přes
16 procent spojů se zdrželo
v důsledku čekání na spoje
při přestupu. Většina zpožděných vlaků však dojela se zdržením do 15 minut.
Zpoždění vyšší než čtvrt hodiny mělo jen 1,5 procenta
z celkem 224 872 vlaků vypravených v březnu.

sloupek

České dráhy provedly
v zimním období
ve spolupráci
s agenturou STEM
každoroční průzkum
spokojenosti
zákazníků ve vlacích
dálkové dopravy.

Z

ajímá nás, co si o kvalitě
cestování ve vlacích Českých drah myslí cestující.
Proto jsme ve dvou zimních termínech provedli rozsáhlý průzkum spokojenosti, kterého se
zúčastnilo 1 835 respondentů. Pro
zjištění názorů jsme vybrali naše
zákazníky v rychlících, expresech a vlacích InterCity/EuroCity
na celkem třech trasách: z Prahy
do Ústí nad Labem a do Olomouce a z Brna do Ostravy.

Nejčastěji za školními
povinnostmi

Zajímalo nás například, proč
se dotazovaní rozhodli cestovat
vlakem. Nejvíce (36 procent) jich
mířilo za školními povinnostmi,

Co nás zajímalo

P

růzkum mezi našimi zákazníky byl zaměřen na cestování vlaky, nákup jízdního
dokladu, informovanost o programu ČD Bonus, hodnocení
důležitosti a spokojenosti s nejrůznějšími kritérii pro cestování vlakem a na hodnocení firmy
České dráhy.
Uskutečnil se ve dvou vlnách,
a to 9. až 17. prosince 2009
a 24. až 26. ledna 2010. Oslovení cestující sami vyplňovali dotazník.

další třetina na výlet, dovolenou
nebo návštěvu, přibližně každý
osmý využil vlak při cestě za prací, a to buď do zaměstnání, nebo
na služební cestu.
Když měli respondenti vysvětlit, proč si vybrali k cestě rychlík
nebo vlak vyšší kvality, nejčastěji (ve 42 procentech případů)
uváděli, že „mohou využít čas
strávený ve vlaku“. Jen o pět procent měně konstatovalo, že „vlak
je pohodlnější než autobus nebo
automobil“.

Pro jízdenku
stále k pokladně

Zajímavé bylo zjištění, kde si cestující pořídili jízdenku. Plných 93
procent si ji zakoupilo u pokladní
přepážky, tři procenta přes internet, další dvě procenta pak v jízdenkovém automatu. Když jsme
se těch, kteří si jízdenku nezakoupili přes internet, zeptali,
zda by si tuto možnost dokázali
představit, plné tři čtvrtiny odpověděly, že ano.
Dále jsme chtěli vědět, zda
dotazovaní někdy využili slev
v rámci programu ČD Bonus.
Kladně odpovědělo 15 procent
z nich; nejvíce však bylo těch,
kteří zmíněnou nabídku nevyužili ani o ní nemají žádné informace – celkem dvě třetiny.

Největším problémem
jsou zpoždění

Důležitým ukazatelem spokojenosti je názor na stav toalet ve vlaku. Zákazníky, kteří
je během jízdy navštívili, jsme
požádali o hodnocení. Minimálně 80 procent konstatovalo, že
ve WC byla tekoucí voda, funkční
splachování a bylo vybaveno hy-

gienickými potřebami. Více než
polovina cestujících navíc uvedla, že bylo čisté a bez zápachu.
Odpověď na otázku, co je největší problém v dálkových vlacích, zněla v 72 procentech
případů: zpoždění. Významná
část tazatelů (61 procent) ještě
uvedla nedostatečnou modernizaci souprav.

Celkový dojem
vyšel na dvojku

V hodnocení interiéru vagonů
dopadly podle očekávání nejlépe
spoje kategorie InterCity/EuroCity. Celkem 53 procent respondentů ho označilo za moderní.
V případě rychlíků byla nejčastější odpověď, že mají interiér zastaralý, ale udržovaný. Šlo o téměř
tři čtvrtiny z celkového počtu.
Na závěr jsme požádali o vyjádření celkového dojmu z jízdy. Známkovalo se jako ve škole,
v pětině případů jsme dostali jedničku, 49 procent tazatelů
nás ohodnotilo chvalitebně, dalších 25 procent pak dobře. Známku nedostatečně jsme obdrželi
od jednoho procenta pasažérů.

ALEŠ ONDRŮJ

První stipendisté míří do práce
České dráhy nabídnou
zaměstnání úspěšným
absolventům
Stipendijního
programu ČéDés.

V

e středu 28. dubna se uskutečnilo setkání managementu ČD s vybranými
stipendisty ze čtvrtých ročníků
středních škol. Sedm šikovných
mladých mužů a jedna neméně šikovná mladá dívka, které v nejbližších týdnech čeká
zkouška dospělosti, potvrdili
svůj zájem pracovat pro České
dráhy. Buď ihned po maturitě, nebo po vysoké škole, kam
se nejméně tři z nich hlásí,
případně formou brigády při
vysokoškolském studiu.
Po složení odborných zkoušek a splnění zdravotní způsobilosti budou dnešní studenti
pracovat a sbírat poznatky
na pozicích signalista s výhledem na pozici výpravčí,

v oblasti kolejových vozidel jako
kandidáti na strojvedoucího, případně formou brigády na pozici
průvodčí nebo vlakvedoucí.
Se svými zkušenostmi se studenti podělili s náměstkem
generálního ředitele ČD pro per-

sonální záležitosti Pavlem Švagrem. Dobré studijní výsledky,
zájem pracovat u Českých drah
a vůli „kopat“ za lepší image společnosti prokázali všichni. O jejich zařazení na příslušné posty
se postarají mimo jiné ředitel

Odboru kolejových vozidel Rostislav Novák, ředitel RCP Praha
Tomáš Nachtman a ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele ČD pro provoz Aleš Krejčí,
kteří maturanty pozdravili a tak
trochu si je přišli „okouknout
a proklepnout“, jak studentům
pak v neformální debatě vysvětlila Blanka Havelková, vedoucí oddělení O10, jež má program
na starosti.
„Nemusíte se rozhodně bát,
že by se vás v době, kdy už transformace drah v principu končí,
dotklo nějaké razantní snižování početního stavu,“ odpověděl na dotaz jednoho
studenta Pavel Švagr. „Vzhledem k tomu, že tu léta nebylo nic takového jako ČéDés,
je věková struktura našich
zaměstnanců nevyhovující
a přirozeně je potřeba odcházející zaměstnance nahrazovat
mladou krví. Vzdělanými, loajálními a aktivními mladými
lidmi,“ dodal náměstek.
Martin Navrátil

mají bohužel stále problematickou pověst, a proto se
snažím veřejnosti vysvětlovat, co všechno děláme pro
zvýšení kvality našich služeb, čeho se nám už podařilo dosáhnout a jaké změny
nás v nejbližší době čekají.
Hlavním tématem mé
prezentace byla osobní doprava. Máme sice hustou
železniční síť a vysoký počet cestujících na obyvatele,
ale na druhou stranu koleje
vedou často podél silnic, vytíženost některých, zvláště
regionálních, tratí je nízká a kvalita vozového parku
už bohužel neodpovídá nárokům zákazníka. O problémech ale víme a hlavně je
řešíme. První výsledky jsou
už také vidět, například při
obnově vozů.
Za rok 2009 jsme podle
odhadů přepravili 163 milionů cestujících, více než
70 procent z nich v rámci vnitrostátní dopravy.
Na tržbách jsme od nich vybrali přibližně 6 miliard korun. Nejde ale jen o strohá
čísla. Chceme, aby cestující, zvláště vysokoškolští studenti, byli s našimi
službami spokojení a doporučovali nás dál. Snažíme
se, aby v praxi co nejvíce platilo naše motto, že se
měníme, abychom byli první volbou.

anketa
Jste spokojeni s vlaky
na Ostravsku?
Petr Domes

Student,
Havířov
Co se týče četnosti spojů, ta
mi vyhovuje.
Večer mi ale vadí krátké
přestupní časy na autobusy MHD.

Dagmar Firlová

Zdravotní sestra,
Prostřední Suchá
Nemám auto,
takže vlakem
jezdím docela často. Mohlo by přibýt více spojů o víkendech
do Beskyd a přímých linek
na Jablunkovsko.

Vladislav Franek

Důchodce,
Havířov
Teď už moc často necestuji.
Když si někam
vyjedu do okolí, vždy najdu
nějaký vlak, který mě dopraví, kam potřebuji. (ski)
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Aktuality

nabízíme
O víkendu
se SONE+
Se síťovou jízdenkou
SONE+ mohou naši
zákazníci vyrážet
na jednodenní
víkendové výlety.

C

estující už výhody nabídky SONE+ objevili,
za březen totiž České dráhy prodaly 105 tisíc kusů
a za celé 1. čtvrtletí kolem
300 tisíc kusů těchto jízdenek, což představuje meziroční nárůst o 15 až 20
procent. Pro dva dospělé
a až tři děti (nebo 1 dospělého a až 4 děti) stojí SONE+
450 korun a platí celou sobotu nebo neděli ve všech

vlacích Českých drah včetně dálkových spojů EuroCity nebo Pendolino (tam je
ovšem potřeba povinná rezervace). Pokud se naši klienti rozhodnou cestovat
pouze osobními a spěšnými vlaky, vyjde je jízdenka SONE+ pro celou rodinu
na pouhých 150 korun.
V souvislosti s ekonomickou krizí začali lidé
trávit prázdniny doma
a vyráží s dětmi na výlety po českých památkách,
aquaparcích nebo zoologických zahradách. Pochopitelně hledají nejvýhodnější
varianty cestování a síťová jízdenka SONE+ je v tomto ohledu bezkonkurenční.
Obyvatelé Prahy nebo Pardubic mohou se SONE+ vyrazit například na návštěvu
unikátního Arcidiecézního
muzea do Olomouce, Moravané pro změnu pohodlně
zvládnou jednodenní návštěvu Pražského hradu.
S variantou SONE+ DB, která je o 100 korun dražší (pro
osobní a spěšné vlaky stojí 250 Kč, pro všechny vlaky 550 Kč), je možné zajet
například z Prahy až do německého Řezna.
(jok)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 24.–30. 4.

■ 8 % pozitivní
■ 6 % negativní
■ 86 % neutrální

K

pozitivním zprávám
patřily výstupy týkající se výletních vlaků, dětských akcí, skupinových
slev apod. Dá se předpokládat, že počet podobných
zpráv bude s blížícím se létem jen stoupat. České dráhy si z pohledu novinářů
i odborné veřejnosti vedly nejlépe díky postupující
rekonstrukci jednotlivých
nádraží.
Periodika věnovala pozornost pokračujícímu sporu o množství expresních
vlaků, které zastavují v České Třebové. Média se dlouhodobě věnují probíhající
i chystané obnově vlakového parku ČD. V souvislosti
s tím se nejčastěji probírala
otázka financování, Lidové
noviny se ale zabývaly také
otázkou, jako jsou dvoupodlažní CityElefanty vhodné
pro brněnský region z technického hlediska. Tisk se
rovněž vracel k tématu dopravních obstrukcí spojených s výbuchem sopky
na Islandu.

18/2010

Havířov – Ostrava za 1 Kč

la Ivana Kovácsová, jedna ze tří
doprovázejících učitelek. Nového pravidelného cestujícího
patrně získaly České dráhy v případě studentky Kateřiny Hosové
z Horních Bludovic, která do Os-

V rámci propagace
vlakové dopravy
připravily České dráhy
pro cestující celodenní
akci na trati z Ostravy
do Havířova. Jízdné
činilo symbolickou
jednu korunu.

ještě letos
přibudou
v kraji dva nové
cityelefanty.

S

peciální jízdenky se prodávaly ve stanici Havířov
a v zastávce Havířov-Suchá a platily ve vlacích linek R1
a S1 mezi Havířovem a Ostravou.
Akce, kterou pořádaly ČD společně s Moravskoslezským krajem
a městem Havířov, probíhala celé
pondělí 26. dubna. Zpáteční jednokorunové jízdenky ale platily
až do půlnoci následujícího dne.
Pro cestu na ostravské hlavní nádraží (a zpět) mohli cestující využít návazné spoje linky
S6 z Frenštátu pod Radhoštěm
s přestupem ve stanici Ostrava-Kunčice. Zpáteční jízdenky
vydané v Havířově do cílové stanice Ostrava-Svinov platily také
pro cesty do ostravských stanic
na linkách S1: Ostrava-Bartovice, Ostrava-Kunčice a OstravaVítkovice a R1: Ostrava-Kunčice,
Ostrava střed, Ostrava-Stodolní
a Ostrava-Mariánské Hory.

travy doprovázela svou sestru se
švagrem a miminkem v kočárku. „Do školy jezdím autobusem,
ale po dnešní projížďce musím
uznat, že nové vlakové soupravy
jsou pohodlné a rychlejší než autobus,“ konstatovala.

Moderní vlaky
pro Ostravsko

SPOKOJENÍ PASAŽÉŘI. K cestujícím, kteří se z Havířova do Ostravy svezli na velice nízkou cenu, patřily i děti.

levné jízdenky
si v havířově
koupilo téměř
1 300 cestujících.
První korunovou jízdenku
prodali v havířovské osobní pokladně už 27 minut po půlnoci,
poslední tři minuty před jednadvacátou hodinou. Projet se prakticky zadarmo do Ostravy a zpět
využilo celkem 1 295 občanů Havířova a okolních obcí.

Ohlasy u cestujících

Podporu vlakové dopravě vyjádřili svou přítomností v ranním
vlaku Sp 1612 také 1. náměstek
hejtmana Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák a primátor statutárního města Havířova
František Chobot, který přišel
hned se všemi svými náměstky. „Podporujeme takové akce.

NA ZKOUŠKU. Levné cestování mezi Havířovem a Ostravou přiláFoto AUTOR (2x)
kalo do vlaku stovky lidí navíc.
Občané mají možnost volby
a navíc jde o nejčistší dopravu
z hlediska ekologie. Jsem docela překvapen ohlasem u občanů
Havířova,“ komentoval primátor
Chobot plně obsazenou soupravu
CityElefantu.

Mezi cestujícími byly i děti se
zdravotním handicapem z havířovského denního stacionáře
a třída nadšených dětí mateřské
školy. „Akce nám přišla velmi
vhod, abychom ukázaly dětem,
jak se cestuje vlakem,“ vysvětli-

Po příjezdu spěšného vlaku na ostravské hlavní nádraží se uskutečnil krátký brífink. Na něm
mimo jiné zaznělo, že flotila
elektrických jednotek řady 471
by měla být ještě letos posílena
o další dvě soupravy, takže jich
bude na linkách R1 a S1 jezdit
osm. Další tři soupravy částečně
nízkopodlažních Regionov zamíří na Opavsko. Do roku 2014 přibudou na regionálních linkách
Moravskoslezského kraje čtyři
soupravy jednotek 471 a dvě nové
jednopodlažní elektrické jednotky. CityElefanty posílí spoje mezi Ostravou, Bohumínem
a Mosty u Jablunkova. Jednopodlažní elektrické soupravy zajistí
spoje mezi Havířovem a mošnovským letištěm po dokončení výstavby tratě Sedlnice – Mošnov
z prostředků Moravskoslezského
kraje a elektrizaci tratě Studénka – Sedlnice.
Ředitel KCOD Ostrava Miroslav
Klich uvedl, že ve spolupráci s vedením Moravskoslezského kraje
a města Havířova se uvažuje o využití prostředků Regionálního
operačního programu na revitalizaci veřejných prostor havířovského nádraží a výstavbu dopravního
terminálu před nádražím. Podle náměstka hejtmana Miroslava
Nováka je potěšitelné, že stanice
Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží, které jsou branami
do kraje, už mají odpovídající úroveň. 
Ivan Skulina

Úpravy nádražní haly v Olomouci končí
V

těchto týdnech ovládly odbavovací halu stanice Olomouc
hl. n. stavební firmy pod záštitou
místní RSM. Vedle řady změn tu
probíhá například výměna dlažby. Cestující byli na omezení
provozu upozorňováni dostatečně dopředu prostřednictvím vývěsek a médií. Vedle toho se ČD
snažily zajistit provoz tak, aby
negativní dopady na cestující
byly co nejmenší.
Například v období od 3. do 17.
března probíhala pokládka dlaž-

by v prostoru před vnitrostátními
pokladnami a byl omezen i vstup
do ČD centra. Provoz byl zajištěn vždy na třech přepážkách
a ve dnech zvýšené frekvence
cestujících pomáhaly posily v podobě vlakových revizorů s přenosnými pokladnami. „Ve vestibulu
se pohybovala informátorka, jež
koordinovala přístup zákazníků k přepážkám. Bohužel v druhém týdnu musely být odstaveny
prodejní automaty jízdenek UNIPAJ,“ vysvětluje Hana Motyko-

vá, náměstkyně ředitele KCOD
Olomouc.
Omezení se dotkla i čekajících
lidí, protože vzhledem k částečnému zastavění prostoru zbylo
málo místa, kde by se cestující
mohli zdržovat. Ale i to se obešlo bez větších problémů. „I když
jednu stížnost jsme zaznamenali,“ vzpomíná Hana Motyková,
„jistý muž si stěžoval, že nemůže zakoupit jízdenku přes UNIPAJ. Osobně jsme se mu omluvili
a vysvětlili situaci. Automat je na-

pojen na optický kabel, takže ho
nelze libovolně přemístit. Stavebníci se snažili zvládnout pokládku
před pokladnami ve zkráceném
termínu, což se podařilo.“
V současnosti probíhá výmalba celé haly a po jejím dokončení
bude ve vestibulu umístěn nový
moderní mobiliář. Až skončí rekonstrukce vestibulu stanice,
mělo by proběhnout i slavnostní
otevření přednádražního prostoru a terminálu městské hromadné dopravy. Martin Navrátil

pro vás
Amatérská
malba a foto
Zemský svaz FISAIC
ČD vás zve na výstavy
výtvarných děl
a fotografií svých členů.

M

ezi hlavní akce Zemského svazu FISAIC ČD
patří sestavení kolekcí pro
33. soutěžní výstavu fotoamatérů v polském Stargardu Szczecińském a pro 28.
soutěžní výstavu výtvarného umění v chorvatské Rijece. Nejen obě kolekce, ale
všechny přihlášené práce bude možné zhlédnout

Ivo Laníček
Prezident
Technické komise
FISAIC pro film
a video
ve dnech 17.–20. května
na výstavě v budově Ministerstva dopravy v Praze
v zasedací místnosti č. 80.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 17. května od 15
do 16 h. V ostatních dnech
můžete výstavu navštívit
mezi 10. a 16. h s výjimkou
posledního dne, 20. května,
kdy akce končí ve 12 hodin.
Práce budou rozdě
leny podle pravidel FISAIC. Jednou z novinek oboru
foto se stává projekce obrazů uložených na nosiči
dat CD. Kromě diapozitivů se návštěvník setká s velkoplošnými obrazy. Již
33. mezinárodní fotovýstava a soutěž, kde se očekává
silné zastoupení Skandinávců, proběhne 23.–26. června
v Domě kultury železničářů
v polském Stargardu. V Rijece se očekávají exponáty
z více než desítky zemí.

změny

PETR
HINTERHOLZINGER

Představenstvo ČD na svém
jednání dne 9. března 2010
vzalo na vědomí oznámení Petra Hinterholzingera
o vzdání se pracovní pozice ředitele Krajského centra
osobní dopravy Ústí nad Labem ke dni 5. března 2010.

DANIEL JAREŠ

Představenstvo
Českých drah
na svém jednání dne 27. dubna 2010 odvolalo
ke dni 30. dubna 2010 Daniela Jareše z pracovní pozice
ředitele Vlakového doprovodu osobní dopravy a současně jej obsadilo ke dni
1. května 2010 do pracovní pozice ředitele Krajského
centra osobní dopravy Ústí
nad Labem.

Ruzyňské nádraží se vrátilo do 70. let
Nedávno mohli
cestující na pražském
ruzyňském nádraží
potkat postavy známé
ze seriálu Vyprávěj.

U

ž tři dny před samotným
natáčením přijeli na nádraží Praha-Ruzyně lidé
ze štábu, aby přemalovali nápisy sprejerů na budově. Z toho měl
radost zdejší výpravčí Štěpán Lapáček, který k tomu poznamenal:
„Protože je to seriál dobový, tak
potřebovali na fasádě pod okny
zaretušovat čmáranice od sprejerů. Máme tedy nově natřený
kousek fasády na účet filmařů.“

Dvě scény do 32. dílu

V pátek 16. dubna ráno dorazil
na místo natáčení štáb. Desítka
aut přivezla techniku, catering,
kameramany, zvukaře, režiséra
a další zástupce filmařské profese. Technika okamžitě začala
stavět pojezd pro kameru a pře-

Filmaři na den obsadili nádraží
Foto autor (2x)
Praha-Ruzyně.

Herečky Hana Vágnerová (vlevo)
a Andrea Kerestéšová na scéně.

krývat moderní nápisy a plakáty
na zdech železniční stanice.
Režisér Biser Arichtev mezitím se svým asistentem nacvičoval scénu: „Tady na nádraží
točíme do 32. dílu seriálu Vyprávěj situaci, kdy těhotná Zuzka,
kterou hraje Hanka Vágnero-

vá, má manžela Tondu ve vězení. Jdou mu spolu s kamarádkou
Evou z nádraží mávat a ukázat
mu, jak jí roste bříško. A ve druhé scéně už mu ukazuje, jak jí
roste miminko.“ Podle výpravčího Lapáčka to prý nebyl a není
úplně neobvyklý jev. Na věznici

kvůli nově postavené hale už přímo z nádraží sice vidět není, ale
příbuzní s vězni na sebe alespoň
pokřikují.
Počasí filmařům tentokrát
přálo. Když bylo všechno nazkoušené a připravené, zbývalo vyčkat do příjezdu hereček. Čekalo
se déle než obvykle, maskérky totiž měly s jejich líčením víc práce.
Eva, kterou hraje Andrea Kerestéšová, dostala příčesek ve stylu
sedmdesátých let a také výrazný make-up. První povel „akce“
pro členy štábu i obě herečky tedy
padl až po 13. hodině. Ale pak už
to jelo ráz naráz.
Scéna se několikrát opakovala kvůli záběrům z různých úhlů
nebo natáčení se synchronním
zvukem. Obě herečky i všechny postavy z komparzu mávaly.
Tedy až na muže, který vzhledem připomínal tajného policistu. Režisér Arichev k tomu dodal:
„Všechny ty postavy musí vypadat, jako že cestují, takže s sebou
mají kufry, ale jedná se o příbuzné politických vězňů, skuteč-

ný cestující tady je pouze jeden.
A všechno to pozoruje příslušník
Státní bezpečnosti.“

Potkali se ve vlaku

Herečka Andrea Kerestéšová zvládá natáčení obou scén s grácií.
Režiséra zlobí jen tím, že na sluníčku trošku krčí čelo. A za sebe
i postavu Evy přidává následující
postřeh: „Tady se mi točí dobře,
jen nás tu přerušují projíždějící
vlaky. Ale vlaky jsou pro moji postavu vlastně osudem. Já jako Eva
jsem se s Karlem seznámila ve vlaku. Jela jsem zrovna ze Slovenska
směrem do Prahy. A omylem jsem
vystoupila v Pardubicích, kde nastupoval on. Bez vlaků by vlastně
nebyla rodina Dvořákových.“
Natáčení dvou obrazů, které
v televizi uplynou během pár minut, zabralo skoro celý den. Jak
vše dopadne po práci ve střižně
na televizní obrazovce, se můžete podívat sami. Nové díly, které
dějově začínají v roce 1973, bude
Česká televize vysílat od září letošního roku.
Roman Miler

Aktuality
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Odchod z práce nemusí bolet
Součástí transformace a restrukturalizace
ČD je i doprovodný sociální program, který
umožňuje důstojné ukončení pracovního
poměru nadbytečných pracovníků.

O

významu, výhodách
a blízkém ukončení doprovodného sociálního
programu jsme hovořili s Ivem
Veselým, vedoucím oddělení kolektivního vyjednávání na Odboru odměňování a benefitů GŘ
Českých drah.
Kdy doprovodný sociální program začal?
Počátky tohoto programu jsou
již více než 12 let staré. Přípravné práce a odborné konzultace
na téma, co a jak by měl sociální
polštář řešit, jak zajistit a hlavně prosadit jeho výlučné financování státem a mnoho dalšího,
započaly již ve druhé polovině
roku 1996. Kvalifikované personální odhady a analýzy, rozbory
a tabulky spolu s kalkulacemi nákladů, to vše předcházelo tomu,
že v únoru 1998 vláda nejprve přijala usnesení č. 98, na jehož základě se stát v rámci stanovených
podmínek zavázal k financování
peněžního příspěvku pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl
ukončen v souvislosti s transformací Českých drah. Ještě v témže
roce v dubnu vláda svým usnese-

ním č. 280 schválila Komplexní
projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování
procesu transformace Českých
drah.
Jak se tehdy odůvodnil vznik
tohoto programu?
Na přelomu let 1995/96 došlo
ke změně zákona o sociálním
zabezpečení. Byly zrušeny zaměstnanecké kategorie, lidé odcházející do důchodu najednou
měli oproti minulosti méně výhodné podmínky. Navíc se navyšoval věk pro odchod do důchodu.
Tehdy se již vědělo, že dráhy nemohou fungovat v takovém rozsahu jako dříve, že nás čeká
masivní propouštění u některých profesí, zejména u strojvedoucích a výpravčích. Vědělo se,
že tisícovky lidí najednou budou
nadbytečné.
K tomu připočítejme nepříznivou věkovou strukturu zaměstnaneckého kmene (věkový
průměr 49 let) a zvyšující se počet zaměstnanců ohrožených
nebo již postižených změnou
zdravotního stavu v rozsahu vylučujícím jejich další uplatnění

IVO VESELÝ
Vedoucí oddělení
kolektivního vyjednávání

N

a Univerzitě Karlově v Praze získal titul
JUDr. V letech 1976 až 1993
praktikoval v oblasti trestního, bezpečnostního a pracovního práva ve státní správě.
V letech 1994 až 1995 se věnoval konzultační činnosti v oboru v ČR i v zahraničí.
Od roku 1996 se věnuje oblasti lidských zdrojů, pracovněprávní, mzdové a sociální
problematice na ČD, kde pracoval jako podnikový právník,
vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru a odborný
poradce na GŘ. V současnosti vede oddělení kolektivního
vyjednávání na Odboru odměňování a benefitů. Je autorem všech doprovodných
sociálních programů u ČD.

ve vykonávaných profesích nebo
u ČD vůbec. Právě důsledky dlouhodobého nepříznivého působení na zdraví ohrožujících faktorů
při výkonu práce v exponovaných
profesích byly i důvodem k pozdějšímu rozšíření programu
o takto postižené zaměstnance.
Zjednodušeně řečeno, nechtělo se, aby tito lidé, mnohdy jednostranně profesně orientovaní,
s minimální či žádnou možností dalšího pracovního uplatnění,
ze dne na den padli na samé sociální dno.

Jaké možnosti a výhody tento
program přinesl?
Program poskytoval vedle finančního plnění další významné možnosti pro zaměstnance.
Nájemní smlouva k bytu ČD uzavřená na dobu určitou se změnila na dobu neurčitou, dále tam
bylo prominutí zůstatků stabilizačních příspěvků či bezúročných půjček poskytnutých z FKSP
a zachování zaměstnaneckých
jízdních výhod. Zaměstnavatel
v rámci tohoto programu v omezením rozsahu nabízel možnost
rekvalifikace. Dnes tam už zůstalo jen to finanční plnění.
Mohou České dráhy ovlivnit
výši tohoto plnění?
Výše příspěvku je přesně stanovená nařízením vlády, není
tam žádný úhybný manévr.

Výše plnění záleží především
na průměrné mzdě odcházejících zaměstnanců a doby, která
jim zbývá do vzniku nároku pro
přiznání starobního důchodu.
Jedná se o prostředky, které nezatěžují rozpočet Českých drah. My
sice průběžně provádíme výplatu ze svého, ale jednou za čtvrtletí žádáme Ministerstvo dopravy,
aby nám poslalo prostředky ze
státního rozpočtu. O tom, že zaměstnanec odchází z důvodu reorganizace, rozhodují vedoucí
pracovníci jednotlivých organizačních složek ČD.
Kolik zaměstnanců Českých
drah tento program zatím
využilo?
Všechny výše uvedené sociální
programy dosud umožnily ekonomicky a sociálně důstojnější
skončení pracovního poměru téměř 27 tisícům železničářů.

Kdy doprovodný sociální program skončí?
Zatím poslední nařízení vlády, č. 370 z roku 2007, reagovalo
na vznik dceřiné společnosti ČD
Cargo a převod některých činností provozovatele dráhy na Správu železniční dopravní cesty.
Toto nařízení vlády je koncipováno jako časově omezené, a to
do 31. prosince 2010. Letos je tedy
poslední šance tohoto programu
PETR HORÁLEK
využít.

Katalog osobních vozů ČD – 6. díl

Bee
Typ vozu
Bee

Číselná
hodnota

Počet vozů

61 54 20-70

20+20

Max. dovolená rychlost

(I.+II. série)

160 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1997–1998 (I. série)
2008–2009 (II. série)

Movo Plzeň
ŽOS Trnava

ůz řady Bee je čtyřnápravový osobní vůz 2. třídy s 10 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.
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Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

60

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

43/48 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 232 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 888 mm

O

d ledna 2010 se účastníme projektu Inovativní formy spolupráce škol
a firmy České dráhy v kraji Vysočina, který je realizován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
poskytovatelem dotace je kraj
Vysočina. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Ve dnech 11. až 16. dubna vyvrcholila první aktivita projektu.
Vybraní studenti ze Střední odborné školy Nové Město na Moravě ze studijních oborů Železniční
provoz a Logistika měli možnost
nabýt nové vědomosti týkající se
železniční dopravy. V rámci projektu pak budou tyto zkušenosti

předávat žákům 8. a 9. tříd základních škol z kraje Vysočina.

Brno, Přerov, Velim

Celkem 18 studentů se v neděli
11. dubna v podvečer sešlo na brněnském hlavním nádraží, odkud se přesunulo na Tauferovy
koleje, kde byli ubytováni. Druhý
den dopoledne navštívili vzdělávací středisko Signal Projekt, kde
se seznámili s modelovým kolejištěm obsluhovaným pomocí
jednotného obslužného pracoviště. Právě na něm probíhá školení
a výcvik budoucích výpravčích.
Studenti měli i možnost na chvíli převzít roli výpravčího za daný
úsek kolejiště. V odpoledních hodinách se přesunuli do Přerova,
kde poznali zdejší pracoviště řízení provozu včetně dvou dopravních sálů.
V úterý 13. dubna studenti odjeli do Olomouce, kde přestoupili na vlak SC 504 Pendolino,
kterým pokračovali do Pardubic.
V průběhu cesty jim Ivana Kropáčová, dozorčí přepravy RCVD,
sdělila zajímavosti o provozu vla-

Přinášíme diskuzi
na téma komunikace
mezi výpravčím
a strojvedoucím
u mimořádností a výluk.

V

Železničáři č. 14 jsme
otiskli dopis Jiřího Vlašánka a Jiřího Bláhy, který
se týkal dispečerů řídících
vlakovou dopravu. Nyní
jsme obdrželi reakci od výpravčího, který si přeje zůstat v anonymitě. Máte
možnost přečíst si jeho názor i stanovisko managementu ČD.

Každá sekunda
se počítá

Jde o rychlost, za jakou se
někdo dovolá strojvedoucímu a upozorní ho na chybu.
Je vůbec nutné, aby výpravčí volal strojvedoucího prostřednictvím vedoucího,
provozního, případně regionálního dispečera? Proč
nemohl výpravčí volat strojvedoucího osobního vlaku
přímo sám? Nemohl, neboť
na něho nemá telefonní číslo. V EDD (případně GTN)
v příslušné aplikaci ISOŘ
mohl najít jméno strojvedoucího a jeho telefon,
ale tyto údaje jsou v aplikaci ISOŘ jen u nákladních vlaků ČD Cargo. Co
brání tomu, aby tyto údaje byly v aplikaci ISOŘ uvedené také v případě Českých
drah? Jedno kliknutí na klávesnici a číslo telefonu by
měl výpravčí na obrazovce
a mohl volat. Řádově o několik desítek sekund dříve
než prostřednictvím dispečerů. Proč tedy není aplikace ISOŘ využita i na tyto
informace, a tím usnadněna práce výpravčích?

Když jsem dostal vyjádření
reakci na článek uveřejněný
v Železničáři č. 14/2010, můj
první povzdech byl: Další
kolo neplodného dohadování přes noviny. Po přečtení
jsem však musel konstatovat, že v řadě věcí má pisatel
pravdu. Jednou stranou oné

Miroslav
Jasenčák
Ředitel Odboru
řízení provozu
a org. dopravy

Studenti viděli provoz z druhé strany
Během pětidenní
stáže středoškolští
studenti navštívili
pracoviště Českých
drah, kam cestující
standardně nemohou.

Přes dispečera,
nebo přímo?

Odpověď má
jméno APORT

V

Oddílů

odpovídá

ků Pendolino. V Pardubicích pak
mohli vidět, jak invalidní cestující na vozíku vystupuje pomocí
zvedací plošiny. Skupina studentů pak přestoupila do osobního vlaku, kterým se přesunula
do zastávky Cerhenice. Ve zkušebním centru VUZ ve Velimi se
účastnili exkurze, během níž
jim Danuše Marusičová povídala o historii a současnosti zkušebního centra. Po přednášce
byl studentům představen dynamický zkušební stav VUZ Velim a nakonec modelové kolejiště
zdejších okruhů.

Havlíčkův Brod,
Jihlava a znovu Brno

Odpoledne téhož dne se studenti
přesunuli do Havlíčkova Brodu.
Ve středu 14. dubna zde navštívili pracoviště výpravčího hlavní

služby železniční stanice a výpravčího seřaďovacího nádraží.
Odebrali se i do Depa kolejových
vozidel a ČD centra včetně osobní
pokladny, kde se dozvěděli o za-

dotaci na projekt
poskytl kraj
vysočina s pomocí
evropské unie.
řízení pro elektronické odbavení
cestujících a zásilek.
Pátý den probíhal program exkurze v Jihlavě. Po přednášce ředitelky Krajského centra osobní
dopravy Lenky Horákové studenti
viděli, jak probíhá dálkové řízení
traťového úseku Jihlava – Havlíčkův Brod a organizování výlukové

činnosti ve stanici. Po prohlídce
pracoviště osobních pokladen se
zařízením UNIPOK a doplatkové
pokladny se zaměřením na práci s přenosnými osobními pokladnami skupina odjela znovu
do Brna.
Hlavním bodem posledního
dne stáže byla exkurze v DKV
Brno. Jiří Nováček, vedoucí odboru při DKV Brno, se ujal studentů a poskytl jim informace
o historii depa, počtu deponovaných vozidel, zaměstnanců
a dalších technických záležitostech. Po prohlídce pracoviště strojmistra, opravárenských
dílen a přesuvny stáž oficiálně
skončila.
kateřina svojanovská

Text vznikl na základě příspěvků
účastníků stáže M. Pertla, M. Proroka, J. Raise a S.Loveckého.

příslovečné mince je dobrá myšlenka, druhou pak
praktické možnosti realizace. Pro pořádek je nutné
konstatovat, že technicky, a především finančně
je celá problematika v rukou SŽDC. V současné době
„dispečerský“ Informační
systém operativního řízení už opravdu umí přenášet
potřebná data (např. i telefonní čísla) do informačních systémů využívaných
dopravními zaměstnanci
(např. výpravčími). Problém
je však v tom, že poskytnutí, resp. zadání těchto
informací zatím našim dopravcům nic nenařizuje –
ČD Cargo je bílou vránou.
Ale protože i O11 cítí,
stejně jako pisatel dopisu,
důležitost zmíněné problematiky, podařilo se ve spolupráci se SŽDC a firmou
Oltis vyvinout aplikaci
APORT. Ta bude přístupná
všem dopravcům a umožní (po úpravě předpisových
ustanovení SŽDC) povinné
zadávání této a dalších informací ze strany dopravců.
Projekt APORT v nejbližších dnech přejde do fáze
pilotního odzkoušení u vybraného dopravce. Pokud
se nestane něco nepředpokládaného, vstoupí koncem
roku do rutinního užívání.
Do té doby budeme odkázáni především na dodržování
předpisů a dostupné informační kanály.
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partneři
Sympozium EURO
– Žel 2010

provoz a technika
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Lepší prostředí v Holešově

ibžd

S

mottem Oživení ekonomiky – nová výzva pro
železnice se bude ve dnech
26. a 27. května 2010 konat
v přednáškových místnostech Žilinské univerzity v Žilině 18. sympozium
EURO – Žel 2010. Organizátory konference jsou Žilinská univerzita, CETRA
– Ústav dopravy a Slovenská
vědeckotechnická společnost dopravy.
Na sympozium se přihlásilo 63 přednášejících z dvanácti států. Nejpočetnější
skupinu tvoří Česká republika (19 referátů), následují
Slovensko (11), Německo (8),
Polsko (8), Rakousko a další
země. Mezi účastníky jsou
dále zástupci Ruska, Ukrajiny a také USA. O kvalitu
přednášek se stará programový výbor, kterému druhý
rok předsedá Peter Fabián,
ředitel ústavu dopravy CETRA. Program konference
je rozdělen do dvou sekcí. První je Provoz a ekonomika dopravy, druhou pak
Řídicí, informační a komunikační technologie. Další
informace najdete na adrese: www.zu-zel.sk.

Koleje Czeskie
expandují

V

srpnu loňského roku
obdržela společnost Koleje Czeskie (KC) od Polského drážního úřadu (UTK)
licenci na provozování železniční nákladní dopravy
na území Polské republiky. Dne 14. dubna 2010 pak
lokomotiva řady 181 KC odvezla první ucelený vlak
s leteckým palivem z rafinérie Lotos do stanice Středokluky, s určením pro
pražské ruzyňské letiš-

tě. Stejným způsobem by
měly tyto přepravy, přibližně v rozsahu 8 000 tun zboží měsíčně, probíhat až
do konce letošního roku.
Koleje Czeskie jsou dceřinou společností ČD Cargo.
Disponují několika elektrickými lokomotivami a početným parkem železničních
nákladních vozů. S ohledem na vývoj dopravní situace na středoevropském
trhu zahájily Koleje Czeskie
práce na doplnění svého lokomotivního parku. Jak
sdělil v tiskové zprávě jednatel KC Zbyszek Waclawik,
společnost v letošním roce
plánuje svými lokomotivami odvézt až 500 tisíc tun
zboží.

Oprava ostravského
elektroúseku

D

ruhá divize společnosti OHL ŽS provádí od letošního ledna stavební
úpravy na objektu elektroúseku SŽDC v Ostravě-Přívozu. V rámci rekonstrukce
je ve 2. a 3. nadzemním
podlaží vyměněn stávající
obvodový plášť za nový, vyzdívaný a budova bude zateplena. Součástí zakázky
je také výměna a zpevnění
základové konstrukce obvodového pláště a sanace
železobetonových stavebních konstrukcí obvodových ztužidel 1. podlaží.
Upravovány jsou také nákladová rampa, schodiště
a nezbytné instalace. Stavba za plného provozu budovy potrvá až do konce
letošního roku a je rozvržena do sedmi etap. Investorem je Správa železniční
dopravní cesty, náklady
na rekonstrukci dosáhnou
výše 20 mil. Kč.
(mro, mkl,ohlžs)

Hradec nad Moravicí
23. dubna

V

ranních hodinách mezi
žst. Hradec nad Moravicí a odbočkou Moravice
se střetl osobní vlak 23455
s osobním automobilem
na železničním přejezdu
P7811, v km 3,863, zabezpečeném výstražnými kříži. Nikdo nebyl zraněn.
Osobním vlakem byl motorový vůz 809.398-1. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 165 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

Řikonín
24. dubna

O

dpoledne v žst. Řikonín
po zastavení osobního vlaku 4911 zjistil strojvedoucí požár u podvozku
posledního vozu soupravy
a při jeho hašení utrpěl lehkou újmu na zdraví. Nikdo
z cestujících nebyl zraněn,
škoda byla předběžně vyčíslena na tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Brno.

Havlíčkův Brod
27. dubna
V REKONSTRUKCI. Holešovské nádraží, které je zatím pod lešením, bude zanedlouho otevřeno cestující veřejnosti.

Nádraží v Holešově
ve Zlínském kraji
prochází v současné
době zásadní
rekonstrukcí.
V polovině května by
mělo opět začít sloužit
cestující veřejnosti.

N

áměstek Provozního obvodu Otrokovice Jan Bortel nás hned v úvodu
informuje, že k rekonstrukci holešovského nádraží došlo až v letošním roce, neboť se na stavbu
musely najít nejdříve finanční prostředky. „Díky ní se naši
výpravčí dočkají pěkného pracovního prostředí,“ dodává. On
sám v Holešově sloužil pět let
jako přednosta stanice, takže
zná místní poměry velmi dobře.
„Pamatuji si, že poslední rekonstrukce proběhla ve stanici začátkem devadesátých let. Tehdy se
zmodernizovaly toalety pro cestující, opravila střecha, natřela
fasáda a hlavně vyměnilo původní, špatně fungující parní topení
za plynové. Všechno ostatní muselo počkat ještě dalších takřka
dvacet let,“ vysvětluje Bortel.

Kolegialita je více
než nutná

Lenka Hrdinová, přednostka
osobního nádraží Otrokovice,
do jehož obvodu Holešov náleží, doplňuje, že nové pracoviště dostanou i osobní pokladníci

ci provázejí. Škoda, že se nenašly peníze na kamerový systém,
neboť v Holešově je mnoho sprejerů,“ doplňuje náměstek Bortel.

údaje o stavbě

K

oordinátorem a stavebním
dozorem všech prací, které
realizuje firma Ptáček Kojetín,
je Regionální správa majetku
ČD Olomouc. Výpravní budova
byla postavena již v roce 1880.
Původní stav byl změněn roku
1951, kdy došlo k první velké
opravě, ta poslední se uskutečnila v letech 1992 a 1993. Nyní
se provádí kompletní rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a vnější kanalizace
a nové dispoziční úpravy. Zároveň dojde k rekonstrukci prostorů restaurace a veřejných
WC. Finanční náklady na stavbu dosahují výše 19,8 mil. Kč,
z vlastních zdrojů ji financují
České dráhy.

Krajského centra osobní dopravy Zlín. „V současné chvíli pracují v provizorních stísněných
prostorách v dopravní kanceláři
společně s výpravčími. Pracovní
výkon musí podávat bezchybně,
a to i přes trvalé narušování intenzivní stavební činností. Musím ale ocenit kolegiální přístup
jak našich pokladních, tak i výpravčích, kteří se snaží vzájemně si vyhovět,“ říká přednostka.
Jeden z holešovských výpravčích, Jaroslav Branžovský, našemu listu potvrdil, že stavební
práce ho sice zatěžují, ale s vidinou nového, pěkného pracovního
prostředí se dají vydržet. „Pochopitelně nás trápí všudypřítomný
prach z bouracích prací či výpa-

FOTO autor (2x)

Výsledkem bude
důstojné nádraží

Podle Pavla Macka dostane budova historizující podobu.
ry z nátěrových hmot. Musím
ale zdůraznit, že zaměstnanci
stavební firmy jsou velmi vstřícní a snaží se nás zatěžovat svojí
činnosti co nejméně. Určitě není
ani optimální chodit na toaletu
do speciální buňky na peronu,
neboť naše WC je v rekonstrukci, ale pochopitelně i to se dá vydržet. Do dopravní kanceláře
dostaneme například klimatizační jednotku, do opravené šatny také kuchyňskou linku, nové
bude i sociální zařízení,“ těší se
na blízkou budoucnost výpravčí.
„Stavební práce také jistě znepříjemňují cestování našim zákazníkům, kteří čekají pod
přístřeškem a jsou nuceni snášet
prach a hluk, které rekonstruk-

Přednostka Hrdinová zdůrazňuje,
že díky této stěžejní rekonstrukci ve Zlínském kraji dojde nejen
ke zkvalitnění služeb zákazníkům ČD, ale současně i k vylepšení pracovního prostředí vlastních
zaměstnanců. „Zvelebí se nejen
veřejné prostory, vestibul, ale
i řada služebních místností,
včetně osobních pokladen a zavazadlového tranzita. Oceňuji i vstřícný přístup cestujících,
kteří se do nádraží momentálně
dostávají provizorním příchodem
kolem celé budovy. Po dokončení
prací v polovině května dostane
Holešov důstojné nádraží, které
navazuje na sousední autobusový terminál veřejné dopravy.“
Pavel Macek, zástupce stavbyvedoucího zhotovitelské firmy,
říká, že tým jeho kolegů uvádí
výpravní budovu do historizujícího stavu z konce 19. století. „Podle
originálních plánů natřeme fasádu do původních barevných odstínů a dodáme některé ozdobné
prvky, které za minulého režimu
z budovy zmizely. Stavba probíhá
podle plánu, jedinou těžkostí jsou
práce za plného provozu, kdy musíme brát ohled jak na cestující,
tak i zaměstnance Českých drah.
Ve většině případů ale žádné problémy nemáme,“ říká s úsměvem.
MARTIN HARÁK

P

o půlnoci v žst. Havlíčkův Brod prudce najela
lokomotiva 362.170-3 na odstavené osobní vozy na koleji číslo 4b, jeden osobní
vůz po nárazu vykolejil. Nikdo nebyl zraněn, škoda
byla předběžně vyčíslena
na 450 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Brno.

Hýskov – Beroun
29. dubna

P

o 17. hodině mezi žst.
Hýskov a Beroun-Závodí se střetl na železničním
přejezdu P2317, v km 4,969,
osobní vlak 7738 s osobním
automobilem Volkswagen

Polo. Střetnutí se obešlo bez
zranění. Přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor.
Osobní vlak tvořily motorový vůz 811.082-7 a přívěsný
vůz řady Btax. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 205
tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Praha.
(MirKo)

Přes Kolín se jezdí plnou rychlostí
Na již dříve provedenou
modernizaci
přilehlých úseků nyní
navázalo dokončení
přestavby samotného
uzlu v Kolíně.

kolín v datech

C

elou řadu nej má stavba nazvaná Průjezd železničním
uzlem Kolín, která byla
přestřižením pásky slavnostně ukončena ve čtvrtek 29. dubna. Nestalo se tak na samotném
kolínském nádraží, nýbrž u bělostné klasicistní budovy zámku
Kačina poblíž Kutné Hory.
Pochvaly a slova díků zazněly z úst snad všech řečníků. Byli
mezi nimi ředitel odboru drah
MD Jan Fiedler, ředitel SFDI Jaroslav Krauter či předseda představenstva a generální ředitel
společnosti EUROVIA CS Martin
Borovka.

Vlaky už neruší
při obřadech

Náměstek generálního ředitele SŽDC Miroslav Konečný zdůraznil, že dokončením stavby se

RYCHLEJI. Dálkové mezistátní vlaky mohou nyní projíždět kolínFOTO AUTOR
ským nádražím, aniž by musely zbytečně brzdit. 
významně zrychlila jízda vlaků
přes stanici, neboť ta byla v hlavních kolejích limitována kolejovými křižovatkami s rychlostí
50 km/h. Náměstek středočeského hejtmana pro dopravu Robin Povšík popřál železnici, aby
jí nové zastávky a modernizovaná nádraží přilákaly další cestující. „Když na radnici oddávám,
už nemusím zavírat před hlukem
vlaků okna!“ pochlubil se ve své

projevu starosta města Kolína Jiří
Buřič a připomněl, že díky modernizaci tohoto významného
uzlu pěti tratí se podařilo opravit
přilehlé komunikace nebo třeba
fasádu pivovaru, a nezapomněl
zavzpomínat i na to, že stavbu
sledoval takříkajíc z obou stran
bitevního pole, protože než roku
1990 odešel do komunální politiky, pracoval 17 let v kolínském závodě AŽD.

• Rozsah: km 343,700–350,071
trati Česká Třebová – Praha
• Umožňuje průjezd rychlostí 120 km/h klasickým soupravám a 155 až 160 km/h
jednotkám s naklápěcí
technikou
• Členové sdružení: Eurovia
CS (lídr), OHL ŽS, Metrostav
a AŽD Praha
• Mimo jiné rekonstruováno: 8 mostních objektů,
10 propustků, 923 metrů zárubních zdí a 833 metrů opěrných zdí, nástupiště
1,1A, 2 a 3.

Unikátní zabezpečení
elektronickými stavědly

Stavba na úseku dlouhém 6,4 km
znamenala mimo jiné pokládku
nového svršku UIC 60 v délce skoro 12 km či instalaci 34 nových výhybek. Byla zahájena v listopadu
roku 2006 a ukončena v dubnu
letošního roku. Investorem byla
SŽDC, finanční prostředky poskytl SFDI. Celkové náklady činily 1,78 miliardy korun.

V rámci projektu bylo použito
unikátní řešení elektronického
zabezpečení se dvěma elektronickými stavědly ESA11 umístěnými
ve dvou nových technologických
budovách. V jedné z nich se nachází Stavědlo 2 – dopravní
kancelář se třemi obslužnými
pracovišti a velkoplošným zobrazením situace ve stanici. „Nově
vybudované zařízení umožňuje ovládat z jednoho počítače
více než 1 700 vlakových a posunových cest, je zde instalováno
přes 200 návěstidel, ovládáno je
160 výhybek a položeno bylo více
než 300 km kabelů,“ uvedl Pavel
Halla, mluvčí SŽDC.

Stavební ruch nekončí

Železniční uzel v Kolíně je po měsících stavby za plného provozu
a v mnohdy stísněných městských podmínkách tedy nejen
moderní, ale také maximálně
bezpečný. V současnosti stavební ruch v Kolíně ale nekončí.
Navazuje na něj stavba s cílem
zvýšit splavný profil na Labi,
díky níž se povede opravit zbývající nástupiště.
MARTIN NAVRÁTIL
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POZOR, SOUTěŽ PRO ZAMĚSTNANCE!
Obchodní a marketingová strategie ČD se opírá o několik pilířů. Jeden z nich nese název Modré srdce a je zaměřen na zvýšení kvality odbavení a proaktivní
využití interních prodejních kanálů. K naplnění tohoto záměru slouží projekty Motivační soutěž pro týmy pokladních na prodej In-karet s aplikací In-zákazník
a In-senior a Motivační bonus pro každého zaměstnance ČD za prodej In-karet s aplikací In-gold, s nimiž vás blíže seznámíme na této straně.

Přihláška do soutěže zaměstnanců ČD, a.s.,
a
prohlášení o zachování mlčenlivosti
České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Přihlašuji se tímto do soutěže In-karta s aplikací In-gold – motivační bonus pro zaměstnance
ČD, a.s., a prohlašuji, že jsem byl/a prostřednictvím intranetu ČD, a.s., nebo el. depeše,
obsahující pokyny k soutěži, poučen/a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích
požívajících ochrany dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále
o informacích důvěrné povahy, které mají být v zájmu ČD, a.s., utajeny.
Jsem si vědom/a povinnosti chránit osobní údaje a vím, že v rámci plnění svých pracovních
povinností jsem povinen/a vždy postupovat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů.
V rámci výkonu své pracovní činnosti budu zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek
a v rozsahu stanoveném zaměstnavatelem.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a zaměstnavatelem řádně poučen/a a že jsem
seznámen/a s tím, že důsledkem porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a postupy
stanovené zaměstnavatelem pro nakládání s osobními údaji, zveřejnění informací důvěrné
povahy či obchodního tajemství mohou být vůči mé osobě uplatněny nároky na náhradu
škody, která takovýmto jednáním ČD, a.s., vznikne, nebo mohu být vystaven jiným právním
postihům.
Moje povinnost mlčenlivosti trvá i v období po skončení pracovního poměru a rovněž tak
trvá v případě, že budu v rámci zaměstnavatele vykonávat jinou pracovní činnost, při níž
k nakládání s osobními údaji již nedochází.

V .............................. dne ........................
........................................................
podpis zaměstnance

In-karta – motivační soutěž pro prodejní týmy
Jedná se o jednorázovou, časově ohraničenou
marketingovou a testovací akci, mimo
rámec kolektivního vyjednávání.

C

ílem projektu je zvýšení prodeje In-karet s aplikací In-zákazník a In-senior prostřednictvím interních prodejních kanálů novým zákazníkům,
tzn. prodej nových karet (nevztahuje se na pokračovací In-karty).
Soutěž je určena prodejním týmům z řad pokladních dle jednotlivých ŽST
(pojmem ŽST se rozumí tarifní bod). Do prodejních týmů budou rovněž zařazeni všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na prodeji jízdenek v konkrétní osobní pokladně (např. výpravčí, závorář apod.), kteří vydávají jízdenky
v pokladně samostatně nebo se střídají v nepřetržitém provozu na pracovišti s pokladní, popřípadě s jinými provozními zaměstnanci. Na stanovenou
odměnu a její rozdělení v rámci prodejních týmů mají nárok všichni zaměstnanci, kteří se na prodeji v hodnoceném období v rámci ŽST podíleli, včetně
dozorčího osobní přepravy. Vyhlášením této motivační soutěže vzniká nárok příslušného člena prodejního týmu na odměnu v případě, že se v jakémkoli časovém intervalu podílel na výsledku prodejního týmu.

Systém bonifikace
Celkové vyhodnocení
1. cena
2. cena
3. cena
4.–10. cena
11.–40. cena

100 000 Kč / tým
50 000 Kč / tým
30 000 Kč / tým
10 000 Kč / tým
5 000 Kč / tým

Podle kategorie stanic
kategorie 5
kategorie 4
kategorie 3

15 000 Kč / tým
15 000 Kč / tým
15 000 Kč / tým

Do celkového součtu prodaných In-karet za stanici budou zahrnuty pouze prodeje karet realizované v rámci stanice, kde byla karta pořízena. Pokud je již zákazník držitelem In-karty, pokladník přednostně pořídí žádost
o In-kartu pokračovací, nikoli o In-kartu novou (v souladu s uživatelskou

příručkou Čipová In-karta). Pokud zákazník trvá na vystavení nové In-karty i v případě, že již jednu In-kartu vlastní, je třeba podmínit vydání další,
nepokračovací In-karty předložením nového formuláře (žádosti), včetně
fotografie zákazníka. Vydání duplikátu karty se za vydání nové karty nepovažuje. Dodržování těchto pokynů bude kontrolováno a tým, který pokyny poruší, bude ze soutěže vyřazen. Rozhodujícím kritériem hodnocení
prodejních týmů je procentní nárůst prodeje In-karet oproti stejnému časovému období roku 2009 za ŽST celkem. Data pro vyhodnocení prodeje
budou čerpána ze systému PARIS a zpracována Odborem plánování a controllingu. Hodnoceno bude Top 40 prodejních týmů. Mimo to budou vyhodnoceny a odměněny vítězné týmy podle kategorie stanic 5/4/3.
Výše uvedené finanční hodnoty výher budou poskytnuty vítězným týmům formou nepeněžního plnění. Prodejní tým si sám rozhodne o způsobu, jakým bude prostředků z odměny využito, a to v souladu s odpovídající
platnou daňovou legislativou a Podnikovou kolektivní smlouvou ČD. Finanční prostředky určené na výplatu výher musí být kryty zvýšeným inkasem tržeb.

Termín realizace: 1. května až 31. srpna 2010

In-karta s aplikací In-gold – motivační bonus
Popis práce s formulářem Žádosti

N

evztahuje se na pokračovací In-karty ani na dokoupení aplikace Ingold na již existující In-kartu, na které již aplikace In-gold byla a jejíž platnost uplynula. Soutěž je určena všem zaměstnancům ČD.
Cena In-karty s roční aplikací In-gold je 22 000 Kč, odměna zaměstnanci
(zprostředkovateli) za prodej In-karty s roční aplikací In-gold je stanovena
na 4 000 Kč/kus, a to formou mimořádné odměny za mimořádný přístup
k výkonu práce a ocenění praktických dovedností nad rámec svých běžných
pracovních povinností a mimo rámec své pracovní doby. Nezbytnou podmínkou pro účast zaměstnance (zprostředkovatele) v soutěži je vyplněná
a podepsaná Přihláška do soutěže zaměstnanců ČD, a.s. (dále jen Přihláška), obsahující také prohlášení o zachování mlčenlivosti. Poučení o povinnosti zachovávat mlčenlivost bude součástí pokynů k soutěži na intranetu
ČD i v elektronické depeši. Ke každé Žádosti o vydání a používání In-karty
(dále jen Žádost) musí být přiložena nová Přihláška. Přihláška bude ke stažení na intranetu.

Způsob provedení
1. Nový zákazník (žadatel) podá čtyřdílnou Žádost (originál + 3 kopie)
č. 735 1 4206, ve které je doplněn podpis a zaměstnanecké SAP číslo zprostředkovatele (šestimístné číslo uvedené před jménem zaměstnance
na výplatním lístku), u kterékoliv pokladní přepážky.

Číslo karty / Card Number

0 000 000 000

1. Formulář se náležitě vyplní, viz Způsob provedení, bod 1.
2. Zprostředkovatel si odtrhne z formuláře druhou kopii a uschová si ji pro
případnou kontrolu zápočtu.
3. Originál + první kopie formuláře se společně s Přihláškou odevzdají u pokladní přepážky k procesování.
4. Pokladní přepážka odešle originál formuláře standardní cestou na CPIK
Držitel karty je vedle jím zvolených aplikací oprávněn
ke zpracování.
využívat i slev a výhod u partnerů zákaznického programu
kopie formuláře a Přihláška se zasílají pro potřeby Odboru produk5. První
ČD Bonus. Veškeré informace o využití In-karty získáte na
tů awww.cd.cz,
obchodu kinkarta@cd.cz
rukám manažera
projektu
Karla Suchomela,
na adresu
a na lince
zákaznického
servisu
ČD,840
a.s.,112
Nábřeží
113. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
6. Třetí kopii formuláře si ponechává žadatel.
Případnou ztrátu karty neprodleně oznamte u pokladní
přepážky ČD s logem In-karty.V případě nálezu prosím

Postup
pro
výplatu
odměny
vraťte
kartu
na adresumimořádné
vlastníka: České dráhy,
a.s.,

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Datum narození / Date of Birth

Platí do / Valid Thru

00. 00. 0000

00. 00. 0000

2. Z UNIPOKu obdrží standardní předběžnou In-kartu (PIK).
3. V době vyznačené na PIK obdrží žadatel po předložení PIK svou čipovou In-kartu.
4. Za nového zákazníka je rovněž považován ten, kdo již In-kartu s některou z aplikací vyjma aplikace In-gold má, a bude někým přesvědčen, aby
si koupil aplikaci In-gold. Zprostředkovatel tohoto zákazníka si opatří kopii stávající In-karty, na kterou bude aplikace In-gold nahrána.

0 00000 000000

Cílem projektu je zvýšení prodeje In-karet
s roční aplikací In-gold pomocí interních
prodejních kanálů novým zákazníkům.

1. Jmenný
seznam
zprostředkovatelů
vypracuje
ředitel
odboru/vedoucí
orNábřeží
L. Svobody
1222, 110 15 Praha
1. Zneužití
karty
je
trestné.složky na příslušném formuláři za každý měsíc.
ganizační
2. Navržené odměny se zasílají prostřednictvím ředitele Odboru odměňování a benefitů náměstkovi pro personální záležitosti, který výši mimořádné odměny schvaluje,
3. Odměna může být vyplacena až poté, co na příslušný účet konkrétní
mzdové účtárny bude připsána částka ve výši 4 000 Kč.
4. Mzdová účtárna provede vyplacení odměny formou mimořádné odměny dle PKS, článku 21 Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a to průběžně do mzdy v nejbližším výplatním termínu.

Termín realizace: 1. května až 31. srpna 2010
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CK Kysuca Tour, spol. s. r. o. ponúka

LEVNĚ VLAKEM K MOŘI

letné dovolenky so zľavou pre deti
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimosezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2 850 Kč na osobu
3 750 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
SOZOPOL
2 850 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
4 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom, chladničkou a balkónom.

prázdniny za 250Kč osoba/noc, www.svetem.eu, 465 531 995, 604 953 467

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

Výběrové řízení

PŘIJMEME

Generální ředitelství Českých drah vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel Vlakového doprovodu osobní dopravy (VDOD).

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.

Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání, zaměření na oblast dopravy je výhodou,
• jeden rok v dopravě v předchozích pěti letech nebo tři roky v dopravě v předchozích deseti letech,
• praxe dva roky v řídicí funkci,
• aktivní znalost jednoho cizího jazyka,
• znalost problematiky železniční osobní přepravy a dopravy,
• znalost problematiky pracovněprávních vztahů,
• složení stanovených odborných zkoušek nejpozději do tří měsíců
po nástupu,
• zdravotní způsobilost dle vyhl. č. 101/1995 Sb.
Náplň práce:
• řízení OJ VDOD,
• vytváření administrativně-organizačních podmínek a předpokladů pro řízení OJ VDOD,
• zabezpečování koordinace prací a činností nezbytných k řídicí
práci,
• zabezpečování a řešení problematiky strategie personální, mzdové, ekonomické a sociální politiky v podmínkách OJ VDOD,
• zabezpečování na centrální úrovni činností na úseku BOZP,
PO a personalistiky,
• zabezpečování úkolů na centrální úrovni ve vztahu k ostatním
odborům GŘ ČD,
• zajištění spolupráce a projednání s odborovými organizacemi,
• řešení přídělu výkonů vlaků dálkové dopravy a metodika přídělu
vlaků regionální dopravy,
• organizace kontrolní činnosti,
• zabezpečování činnosti související s krizovým řízením.
Termín nástupu:
Pokud možno ihned po úspěšném výběrovém řízení.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 14. května
2010 v elektronické podobě na adresu kristova@gr.cd.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

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.

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 a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010
nebo na www.cdtravel.cz

Německo

vlastní doprava, vlaková zastávka přímo před hotelem!
Hotel IFA Shöneck
• Dny na zkoušku, cena 2 690 Kč/dospělá osoba zahrnuje:
2 noci v hotelových pokojích s vlastním soc. zařízením, TV, tel.,
2x polopenzi – bohaté bufety včetně dětského koutku, 2x volný
vstup do tropického Aqua World bez přerušení, 1x volný let
vesmírnou stanicí Space Station (od 6 let). 1–2 děti do 14 let
v doprovodu dvou dospělých osob ZDARMA. Nabídka platí
pro období 15. 5.–25. 6. nebo 31. 10.–26. 11.
• Hit prázdnin, cena 5 490 Kč/os. zahrnuje: 3 noci, 3x polopenzi
– bohaté bufety včetně dětského koutku, 1x chladný letní
drink v Holiday baru, 3x volný vstup na 2 hodiny do tropického
zážitkového koupaliště Aqua World, 1x volný let vesmírnou stanicí
Space Station (od 6 let), 1x lezení v lezeckém a lanovém centru
v lese Schöneck (od 5 let). 1–2 děti do 12 let v doprovodu dvou
dospělých osob ZDARMA, 13–14 let sleva 30 % z ceny dospělé
osoby. Ceny platné pro období 27. 6.–9. 9. 2010.

Itálie

Ischia – vlastní doprava
Speciální nabídka cena platná v období 1. 5.–22. 5.
• Hotel Casa Nicola ** cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

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

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

SOSaD REKREACE BULHARSKO – SOZOPOL 2010
SOSaD nabízí rodinnou rekreaci v Sozopolu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možnou přistýlkou. Každý pokoj má své sociální
zařízení, balkon, televizi.
V ceně je doprava lehátkovým vozem ČD, transfer, ubytování,
služby delegáta.
Termíny:
odjezd z Prahy
1.
9. 6.		
2.
29. 6.		
3.
10. 7.		
4.
20. 7.		
5.
31. 7.		
6.
10. 8.		
7.
21. 8.		
8.
2. 9.		

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

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

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

sport
Poběžovičtí
soutěžili v bowlingu

K

rásného sportovního
večera si užili zaměstnanci ČD ze stanice Poběžovice, kteří si poměřili síly
v bowlingu. Akce se konala 23. dubna v Domažlicích.
Vítězem se stal René Vydra,
který určoval tempo během
celého turnaje. V jeho průběhu i na konci mu dýchal
na záda Roman Vachuda,
na bronzové příčce se umístila Marie Havlíková. Předsedkyně OSŽ žst. Poběžovice
Michaela Kožnarová si pro
letošek odnesla „bramborovou medaili“. V těsném
závěsu za ní se umístily Květa Vachudová a Marcela
JAN VYDRA
Nejdlová.

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 – Leptokarie (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.

3 990 Kč zahrnuje: 7 nocí, 7x polopenzi, vstupy do hotelových
termálních bazénů. Česky hovořící delegát, možnost zakoupení
výletů s českým doprovodem, popis hotelu viz seniorské pobyty
v katalogu Dovolená 2010.
• Hotel Aragonese *** 29. 5.–5. 6. a 12. 6.–19. 6. cena za osobu
5 050 Kč zahrnuje: 7nocí, 7x polopenzi, vstupy do hotelového
termálního bazénu.

Nepřehlédněte naše akce
Slovensko

• Velký Meder, Penzion Rozália, přímo proti termálnímu
koupališti – Buď fit 3 noci/5 nocí: cena 2 870/4 700 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji zahrnuje: 3/5 nocí, 3/5x polopenzi,
3/5x vstup na termální koupaliště s jedním přerušením denně,
1x relax. masáž, 10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné
restauraci a baru na koupališti, místní poplatek. Nástupy podle
volné kapacity hotelu. Ceny jsou platné do 30. 6.
• Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota v termínu
29. 6.–4. 9., cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí a 7x polopenzi,
parkování u penzionu.

Pro velký úspěch opakujeme:

• Hotel Park – Dudince – Hokovce 9.–12. 6./21.–24. 7.
Cena 2 990/3 250 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), sauna 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 sauna, 1x hydromasážní bazén, 1x klasická 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 st a v pá, více viz www. cdtravel.cz/lasty
a novinky. Cena platí do 30. 6.
• Poděbrady – hotel Tlapák **** Seniorský pobyt neděle–pátek,
cena 4 690 Kč/os. Zahrnuje: 5 nocí, polopenzi, 10 procedur,
1x lékařské vyšetření, 2x odpolední kávu se zákuskem, sleva platí
do 30. 6.
• Mariánské Lázně – hotel Kriváň – Jarní Mariánky ve dvou,
cena 3 250 Kč/os. zahrnuje: 3 noci, balíček vřídelní kosmetiky
z Karlových Varů, 3x snídani formou bufetu, 3x odpolední snack
(polévka a salát), 3x večeři – výběr – 3 chody a salátový bufet,
1x masáž dle výběru – sportovní nebo relaxační, 1x parafín na ruce,
1x privátní vstup do sauny a vířivky, 1x kávu a zákusek v Café
Panorama, župan, lázeňský poplatek. Pobyt je možné po domluvě
prodloužit. Ceny jsou platné v období 2. 5.–6. 6. 2010.
• 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
ve 2lůžkových pokojích s možností 1 přistýlky a vlastní terasou,
cena za osobu a 1 noc se snídaní a místním poplatkem 480 Kč.
Minimální délka pobytu 2 noci. Na místě lze dokoupit další stravu
– vyhlášená kuchyně.
• Hotel Ron – Mikulášovice, Českosaské Švýcarsko, výhodné
seniorské pobyty v termínech do 15. 5. 2010 a od 1. 10. 2010,
stylově zařízený hotel /státem chráněná kulturní památka/.
Pokoje mají vlastní soc. zař., TV, ledničku, za poplatek přípojku
na internet. Cena pro seniory nad 50 let za 7 nocí se snídaní
2 400 Kč na osobu, pro ostatní klienty je cena 3 360 Kč.

Kontakty

ČD travel s.r.o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 057,
972 243 055, pobočky Na Příkopě 31, tel. 972 243 071,
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874,
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h, email: obch@cdtravel.cz,
johnova@cdtravel.cz, www.cdtravel.cz/lasty
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pošta
Průvodčí poradila,
jak cestovat s kolem

7

Vzestup a pád tramvají v Jablonci

D

ne 24. dubna jsem cestoval vlakem R 682
z Brna hlavního nádraží
do Havlíčkova Brodu. Vlaky
cestuji často, ale tato jízda
byla pro mě opravdu příjemná. Překvapila mě čistota
vlaku a obrovská vstřícnost
a ochota paní průvodčí.
Tento den jsem měl v plánu použít více spojů, a tak
jsem se ptal na různá spojení vlaků a na jízdenku,
která by pro mě byla nejlepší. Také jsem se ptal, jestli si můžu do rychlíku vzít
s sebou kolo, když nemám
možnost ho mít u sebe.
Tato paní průvodčí (s číslem
štítku 9-0202) mi poskytla
všechny potřebné informace, které jsem v danou chvíli potřeboval. Dozvěděl jsem
se, že opravdu můžu cestovat i s kolem (v tzv. úschově)
a dokonce si i převézt kočárek pro mého malého syna.
Což je pro mě pozitivní zpráva, že se o kolo nemusím
starat a už nemusím hledat
nějaké jiné řešení při převozu kočárku. Je vidět, že tato
usměvavá a milá paní průvodčí je opravdu na správném místě a že své práci
velice dobře rozumí. Touto cestou bych chtěl dotyčné
průvodčí poděkovat za velice
příjemnou cestu vlakem.

Pavel Omáčka

Poděkování míří k Romaně
Poulové.

Čtyřkolák hvízdal
pod horou Říp

D

ne 24. dubna se opět
po roce ozval pod památnou horou Říp hvizd
píšťaly parní lokomotivy.
To se v čele zvláštního Podřipského expresu činila parní mašinka řady 434.2186,
tzv. Čtyřkolák. Parní expres
byl vypraven z Prahy-Braníka přes Kralupy nad Vltavou a Vraňany, aby odvezl
do Ctiněvsi účastníky slavné
Řipské pouti a dále do Zlonic
návštěvníky jarního otevírání nových prostorů Zlonického železničního muzea.
V odpoledních hodinách se
parní vláček vrátil po stejné trase zpět do Prahy. Krásné jarní slunečné počasí této
akci přálo. A tak se parním
vláčkem svezla spousta spokojených malých, ale i velkých obdivovatelů parních
lokomotiv. Českým drahám
patří poděkování za vzornou
organizaci.
Co se týče Čtyřkoláku,
jednalo se o lokomotivu Rakouských státních drah původní řady 170. Po roce 1918
tehdejší ČSD převzaly přes
300 kusů těchto lokomotiv
jako řadu 434.0. Pro svoji
nehospodárnost v provozu byly tyto stroje od roku
1924 postupně rekonstruovány a přeznačeny na řadu
ČSD 434.2. V roce 1951 byla
zrekonstruována poslední
lokomotiva 434.2341. U lokomotivního personálu
byly tyto stroje vcelku oblíbené. Parní mašinka disponuje výkonem 1 010 kW
a dokáže uhánět rychlostí až 60 km/h. Služební
hmotnost činí 69,5 tuny.

A. K. Kýzl

Děkuji za příběhy
Otakara Drahoráda

V

Železničáři jsem objevil
Příběhy psané modrou
krví, tedy fejetony Otakara Drahoráda, co má dráhu
tuze rád. Bohužel jsem zaregistroval až třetí díl, ale už
ve chvíli, kdy jsem jej četl,
jsem tušil, že se jedná o práci Roberta Drozdy. Jenom
mě zamrzelo, že jsem tehdy
nebyl ve vlastní stanici, takže jsem si nemohl vzít noviny s sebou domů. Příště si
už Železničáře seženu, nebo
raději předplatím.
Tomáš Kraus

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

50. LÉTA. V poválečném období se obyvatelé Jablonce mohli svézt tramvají po městě i na trati do Liberce. Doba však už přála autobusům.

Před 110 lety začaly
jezdit v Jablonci nad
Nisou tramvaje.
Po období rozvoje ale
nastal v 60. letech
útlum ve prospěch
autobusů. Dnes zbyla
jen meziměstská
trať do Liberce.

P

řesně 7. února 1900 vyjela v tehdy dvacetitisícovém Jablonci nad Nisou
první tramvaj s cestujícími. Dopravní síť o metrovém rozchodu
sloužila specifickým potřebám
města, nešlo tedy o pouliční dráhu ve vlastním slova smyslu, ale
o malodráhu s nákladní, poštovní a osobní dopravou. Tento účel
se promítl do projektu celé sítě
i do povahy vozového parku.

Slavná léta rozvoje

V prvém roce provozu vlastnila
Jablonecká společnost pouličních

drah a elektráren 16 motorových
osobních vozů, 2 elektrické lokomotivy, 5 otevřených (letních)
osobních vlečných vozů, 5 zavřených osobních vozů, 6 otevřených
nákladních vozů, 8 zavřených
nákladních vozů, 4 sněhové pluhy, 1 solicí vlečný vůz, 3 montážní vlečné vozy a 4 traťové
vozíky. Společnost měla vlastní
konstrukční kancelář, proto si
mohla začít stavět vlastními silami celou řadu vozidel a po nějakém čase byla mezinárodně
hodnocena jako malý, ale nejlépe spravovaný a moderně vybavený dopravní podnik v Evropě,
který později využíval k odstavování a údržbě vozů čtyři vozovny.
Přeprava nákladů byla od počátku velice výnosná, a proto se
zřídilo i deset vleček do větších
závodů (sklárny, textilky). V provozu bylo i devět nákladišť. Tratě
vedly nejenom vnitřním městem, ale i po perifériích, osadami, údolími a lesy Jizerských hor.
Páteřní trať spojovala Rychnov
s Jabloncem a Janovem. Dopravní společnost navrhla vybudovat

VE VÝHYBNĚ. Na dobové pohlednici se potkávají dva motorové

vozy na lince 2. Horské okolí dalo současný název ulici – Podhorská.

historické
mezníky
• 17. března 1895 – Udělena
předběžná koncese
• 7. února 1900 – Zahájení
provozu
• 30. září 1950 – Zrušení
nákladní tratě
• 1. ledna 1955 – Zahájení
tramvajového provozu Jablonec nad Nisou – Liberec.
• 31. března 1965 – Ukončení provozu s výjimkou linky
do Liberce
• 1. ledna 1970 – Oficiální zánik tramvajového provozu
(jízdy na meziměstské lince
zajišťuje plně Liberec)

i elektrickou dráhu přes Proseč
a Vratislavice do Liberce, kde byla
již od roku 1897 též v provozu pouliční dráha o metrovém rozchodu. Uskutečnění tohoto projektu
však svými aktivitami zmařila
Liberecko-jablonecko-tanvaldská
dráha, která v souběžně vedené
elektrické dráze vytušila silnou
konkurenci. Elektrická malodráha zahájila provoz mezi oběma městy až 1. ledna 1955.
Velkou zajímavostí byl prodej kombinovaných přímých
jízdenek pro elektrickou dráhu
do Rychnova a dále osobními
vlaky nebo rychlíky do všech větších železničních stanic, např.

do Prahy, Plzně nebo Brna, ale
i Vídně, Paříže či Bruselu. V této
době byla na všech tehdejších železničních mapách zdejší páteřní
trať vyznačená, to znamená, že
širou veřejností byla brána za železniční, nikoli jen městskou.

Ústup ze scény

První omezení provozu přišlo
s 2. světovou válkou. V létě 1940
byla z úsporných důvodů zrušena trať od Dolního nádraží k nemocnici o délce 600 m. Došlo také
k válečnému omezení provozu
v podobě prodloužení intervalů
a vynechání vybraných spojů.
Velká rána přišla 30. září 1950,
kdy byla zrušena nákladní trať.
Městem již projížděly pouze osobní tramvajové vozy. Mimo nákladů obstarávala jablonecká vozidla
i přepravu veškerých poštovních
zásilek speciálními motorovými
vozy mezi všemi poštami ležícími na provozovaných kolejových
trasách. Kromě toho bylo možné
zastavit poštovní vůz na všech
výhybnách a pravidelných zastávkách a vhodit dopisnici nebo
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balíček do schránky na boku vozidla. Ve stejném roce byly zrušeny tři vozovny: Janov, Vrkoslavice
a Rychnov.
Při sněhové kalamitě roku 1965
došlo k omezení provozu na předposlední lince Dopravního podniku Jablonec. Stalo se tak 10.
března na lince č. 1. K úplnému
zastavení provozu došlo 31. března 1965. Tak skončila i rarita,
kterou se Jablonec mohl pochlubit. Tou byl 65 m dlouhý traťový
úsek v Lidické ulici u Mírového
náměstí, který měl sklon 108,5
promile. Byla to nejstrmější adhezní úzkorozchodná tramvajová trať v Evropě.
Tramvajový provoz byl omezen pouze na krátký úsek z Jablonce do Proseče na lince č. 11
do Liberce. Dne 1. ledna 1970 se
ale Dopravní podnik města Jablonce stal ryze autobusovým dopravcem a zbytek tramvajového
provoz byl kompletně předán
Dopravnímu podniku města Liberce. Skončila tak zajímavá kapitola v dějinách kolejové dopravy
na našem území. Jan Dvořák

RAKOUSKO-UHERSKO. Tramvajový vůz projíždí ulicí Radniční.
Snímek pochází z roku 1910, tedy z desátého roku provozu.

Díl 6.: Jak se jmenoval Pepa, zvaný Kotel
Při kontrolní jízdě
na lokomotivě je nutné
zapsat také jméno
strojvedoucího.
Myslíte si, že je to
jednoduché? Jak kdy...

P

řece nemohu napsat do záznamu místo jména přezdívku – Pepa, zvaný Kotel.
Půjčil jsem si všeobecný rozkaz,
zda něco nevyčtu z podpisu, ale
marně. V klikyháku jsem viděl
jméno Kotel. Připomnělo mi to
ale, jak k přezdívce přišel.
Pepa byl zamlada chlapec jako
cumel a rád se ohlížel po děvčatech. Tak dlouho lovil, až
ho jiná ulovila. Ulovila a držela pěkně zkrátka. Pepa se s tím
nechtěl smířit, a tak si občas vyrazil na noční, která se nekonala,
a vrátil se znavený, jako by celou
šichtu topil mašinu, které se po-

rouchal „štokr”. Jedna z nočních
směn měla následky. Živé následky! Situace byla o to prekérnější, že Pepovo manželství bylo
bezdětné.

Každý měsíc posílal
tisícovku z výplaty

Domluvil se s nastávající maminkou celkem v klidu, že si ji
sice nevezme, ale že na dítě bude
pravidelně platit a vůbec se o ně
starat. Žádný rozvod ani soud se
nekonal. Pepa řádně platil a staral se skutečně pečlivě. Byl tady
jenom jeden problém. Musel
manželce vysvětlit, proč přináší
méně peněz, než je na výplatní
pásce. Patřil totiž mezi ty nešťastníky, kteří museli vždy patnáctého udělat doma stojku. A tak si
vymyslel pěknou historku. Namluvil manželce, že měl v práci
malér, že přetopil u své parní mašiny kotel, ten prasknul, jen tak
tak se zachránil, a že musí mě-

C

estou z Prahy z porady
jsem často jezdil na lokomotivě. Byla to příjemná změna a přiznávám, taky jsem si
mohl udělat čárku za kontrolní jízdu. Vylezu na mašinu
a tam sedí starý známý Pepa
Kotel. Nikdo mu jinak neřekl
než právě pod touto přezdívkou, která vznikla za velice
pikantních okolností. Začal
jsem přemýšlet, jak se vlastně
jmenuje ve skutečnosti.

síčně hradit škodu. Manželka
byla ráda, že se Pepovi nic nestalo, a tak pravidelně měsíčně inkasovala z výplaty o deset stokorun
méně. Pepa vždy, ještě v účtárně,
vypsal složenku, přidal tisícovku
a ženské ji odnesly na poštu.
Všechno fungovalo 18 let. Potom si Pepa zlomil nohu a poprvé byl práce neschopný. Přišlo
patnáctého a Pepova manželka
si šla do depa pro výplatu. Protože ji všichni znali, bez problémů peníze dostala. Ale protože
to byla ženská akurátní, peníze
si na místě přepočítala. A jelikož
byla i poctivá, když zjistila, že je
v papírovém sáčku o jeden tisíc
více, hned se ozvala: „Tady je ta
tisícovka na kotel!“ Paní z účtárny zapomněla, s kým mluví. Zeptala se: „Na jaký kotel? Těch
tisíc korun posílá Pepa pravidelně paní...“
A bylo vymalováno. Pepa měl
průšvih jako dům a k tomu ještě

přezdívku Kotel. Průšvih přebolel, Pepova manželka se nakonec
s nevlastní dcerou skamarádila,
ale přezdívka mu zůstala zřejmě
na celý život.

Školák u závor
přinesl řešení

Právě jsme vjížděli do stanice –
osmdesátkou. Na zhlaví přejezd
se závorami. Náhle se někde vlevo pod lokomotivou mihla malá
postava se školní brašnou na zádech. Strojvedoucí brzdí, já houkám. Klučina se zastavil, a tím si
zachránil život.
Honem otvírám okénko, abych
se přesvědčil, že vše dobře dopadlo. Kluk už naštěstí pelášil
zpátky za sklopené závory, kde
měl být od počátku. „Kozel jeden
splašenej,“ ulevil jsem si. „Říkáš
kozel?“ směje se Pepa a odbrzdil.
„To se jmenuje jako já!“ A oběma
se nám krásně ulevilo.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Na výlet vlakem
za krásami Pootaví
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Zastavení v Kapském Městě

V

pořadí už 27. výjezd
zvláštního vlaku je naplánován 8. května ráno
z Plzně tentokrát do Pootaví. Akci pro turisty a cykloturisty připravilo sdružení
DEMARO s významnou pomocí Českých drah. Vlak
vyjíždí v 7.35 hodin z plzeňského hlavního nádraží do Sušice a vrací se zpět
v 19 hodin. Souprava má
kapacitu 200 míst, najdete v ní vagon pro jízdní kola
a bufetový vůz. Během cesty je možno navštívit řadu
zajímavých míst, například
Horažďovice, hrady Prácheň a Rabí, na kole můžete
projet údolí Otavy či vyrazit
na hrad Kašperk.

Hobby 2010
nejen pro kutily

P

okud se zajímáte o zahradu, rostliny, stavebnictví, vytápění, zařízení
a vybavení bytu či domu,
elektrické spotřebiče, kuchyňské potřeby, modelářství, hračky, chovatelství,
oděvy, zkrátka o vše, co
by se dalo shrnout pod pojem koníčky nebo zájmy,
navštivte veletrh Hobby 2010 v Českých Budějovicích. Akce proběhne
od 12. do 16. května, otevřeno bude ve středu až sobotu od 9 do 18 h, v neděli
od 9 do 17 h. Stánek Českých drah najdete v pavilonu B1.

Nálety na vlak
v Kolešovicích

N

a železniční trati u zahrádkářské kolonie
v Kolešovicích se 8. května
uskuteční nálet rádiem řízených maket dobových letounů na historický vlak.
Přesný čas exhibice je 10.40
a 14.40 hodin. V časech
11.00–11.50 a 15.00–15.50
proběhne v prostorách nádraží Kolešovice doprovodný program v podobě
koncertu skupiny Tomgrass band a výstava artefaktů a fotografií z činnosti
Kotlářů na našem území.
Vstup pro diváky bude zdarma. Jízdní řád a podmínky přepravy vlaků naleznete
na www.khkd.cz.

Pálavský okruh
se Šlechtičnou

N

a svoji tradiční trasu
vyrazí v sobotu 8. května z Brna tradiční parní vlak Pálavský okruh.
Pod taktovkou parní lokomotivy 475.101 Šlechtična
povede trasa vlaku okolo známých Pavlovských
vrchů z Brna do Mikulova, Valtic a Lednice. Stejně jako vloni bude návrat
do Brna ze dvou směrů. První vlak vyjede z Lednice
a ten druhý z Mikulova, aby
se v Břeclavi na cestu k domovu spojily opět do jedné
soupravy. Vlak bude složen
z historických Rybáků, tedy
vozů původního označení
Bmx, a zavazadlového vozu
pro přepravu jízdních kol,
která budou přepravována
vlakem zdarma. Chybět nebude ani bufetový vůz s nabídkou jihomoravských vín
firem Kovacs a Réva Rakvice, jež jsou partnery pořadatele.
(hop, jl, mt)

BEZPEČÍ PRO TURISTY. Kvůli blížícímu se mistrovství světa ve fotbale dohlíží v Kapském Městě na pořádek více policistů než obvykle. 

Česky je to Kapské
Město, anglicky Cape
Town, afrikánsky
Kaapstad. Druhé
největší město
Jihoafrické republiky je
zároveň i nejstarší. Sídlí
tu parlament země.

OBYVATELÉ
JIŽNÍ AFRIKY

Ž

M

ěsto v současnosti zažívá
prudký rozvoj stavebnictví, a to nejenom s nadcházejícím mistrovstvím světa
ve fotbale. Mnoho lidí si zde staví letní domky nebo se sem stěhuje natrvalo. Otevírají se nové
hotely či jiné ubytovací podniky
a celá Jižní Afrika se těší na půl
milionu návštěvníků, kteří tu
mají utratit tvrdou měnu v podobě dolarů a eur.

DOPRAVA. Přístupová dálnice míjí nákladové nádraží s depem.

ijí zde asi 43 miliony lidí.
Dnes tvoří asi 75 procent
zdejšího obyvatelstva černoši, náležící ke 14 různým jazykovým skupinám. Přibližně 14
procent lidí jsou běloši, 8 procent míšenci a 3 procenta Indové. Dvě třetiny obyvatel
jsou křesťané, asi 28 procent
se hlásí k původním kmenovým náboženstvím, islám
vyznávají jen 2 procenta. Bělošská nadvláda v Jihoafrické
republice skončila roku 1994,
kdy se černošské obyvatelstvo
poprvé mohlo zúčastnit voleb.

je 3 km dlouhý útes nad městem,
který je vidět při jasném počasí ze
vzdálenosti až 200 km.
Lanová dráha byla vybudována v roce 1929. Spodní stanice
leží v nadmořské výšce 302 metrů, horní o více než 700 metrů
výše. Lanovka má dvě kabiny pro
64 cestujících a vždy jedna jede
nahoru, druhá dolů. Sloupy zde
nejsou a prosklená kabina s otáčivým dnem jede kolem 7 minut.
Na Stolové hoře žije zvláštní tvor – daman. Vypadá jako
hlodavec (něco mezi svištěm
a králíkem), ale zdání klame.
Zoologicky se nejedná o hlodavce, ale o tvora příbuzného slonům. Damani jsou tu na turisty
zvyklí a škemrají o jídlo.

Mistrovství světa
ve fotbale se blíží

Město u dvou oceánů

Ve staveniště se proměnilo vlakové nádraží, modernizuje se letiště stejně jako důležitý přístav.
Není náhodou, že první železniční trať na území dnešní Jihoafrické republiky byla stavebně
zahájena v roce 1859 na 92 km
dlouhé trase právě z Kapského
Města do Wellingtonu. Dnes zde
není zvláštností, že v čele těžkého nákladního vlaku jsou tři
elektrické lokomotivy jedoucí
na podivném rozchodu 1 067 mm
(tzv. kapský rozchod). Vždyť průměrná přepravní vzdálenost nákladních vlaků je přes 550km.
Centrum města se nachází na severním konci hornatého Kapského poloostrova, který
je zakončen mysem Dobré naděje. Nedaleko u Kapského města

FOTO daniel novák (3x)

STOLOVÁ HORA. Jeden z nejznámějších vrcholů Afriky při pohledu z klidného předměstí.
se spojují dva oceány, Atlantický a Indický. Nad městem se tyčí
kilometr vysoká Stolová hora
ohraničená strmými srázy. Celá
oblast leží v subtropickém pásu
s dobře rozeznatelnými čtyřmi
ročními obdobími. Zimní měsíce (květen až srpen) jsou chladné s průměrnou teplotou okolo 7
stupňů Celsia. Léto (listopad až

únor) je teplé a suché s teplotami
okolo 25 stupňů.

Výlet na Stolovou horu

Pro milovníky přírody je asi nejpřitažlivější výstup na Stolovou
horu čili Table Mountain. Tato
divukrásná hora, jedna za nejznámějších v Africe, se skládá
z křemene, pískovce a břidlice.

Stezek na ni vede velice mnoho, ale upozorňuji, že se nejedná zrovna snadný výlet. Pěšky to
je túra téměř na půl dne, a proto můžete použít lanovku. Díky
strmým svahům, které oddělují ploché temeno hory od okolní
krajiny, se zde nachází uzavřený ekosystém s odlišnou florou
a faunou. Hlavním jejím rysem

Město je pro normálního turistu bezpečné, nepředstavuje žádné větší hrozby než třeba
naše Praha. Na blížící se fotbalový šampionát, který proběhne
od 11. června do 11. července, se
tu bude dbát o bezpečnost ještě
více. Na dohled už bylo povoláno
přes 40 tisíc osob. Uvidíme, jak to
bude fungovat v praxi.
Na druhou stranu je pravda,
že rostoucí nezaměstnanost probouzí kriminalitu posilovanou
nezvladatelným přílivem uprchlíků z jiných afrických zemí.
Vládním snem jsou tu nová pracovní místa, podpora místního
obchodu a rostoucí cestovní ruch.
Afrika si od nadcházejícího mistrovství světa, které se na tomto
kontinentu bude ve fotbale konat
poprvé, slibuje mnohé. Držím
palce, ať vše zvládne a finančně
na tom vydělá. 
Jan Dvořák

Dramatický konec války na plzeňské trati
K posledním obětem
2. světové války patřili
i železničáři. Američtí
letci totiž často
bombardovali vlaky.

P

řed 65 lety, v úterý 17. dubna 1945, se pozornost americké armády soustředila
na osobní vlak č. 414. Nešťastná
událost se stala přesně v 9.35 hodin na kilometrovníku 341.8/9,
tedy mezi dnešní stanicí PlzeňKoterov a Starým Plzencem.
Kromě prostřílené lokomotivy
a deseti poškozených vagonů zůstalo na místě útoku ležet deset
mrtvých lidí.
Mezi oběti náletu amerických
stíhačů, tzv. hloubkových letců,

HLOUBKAŘI V AKCI. Američtí letci ničili v dubnu 1945 strategické cíle v Plzni a okolí. K obětem patřili i civilisté.

FOTO archiv autora

patřili 26letý strojvedoucí Václav Bohatý z Vrčeně, 21letá průvodčí Marie Vršecká z Nezvěstic,
dva vojáci a šest cestujících: Karel Motejzík z Tojic, Ladislav Staněk, Jan Panuška, Jaroslav Diviš
a Jaroslav Valenta – všichni z Chocenic. Totožnost posledního mrtvého zůstává neznámá.
Hlavní plzeňské nádraží toho
rána vlaky nepřijímalo. Bylo totiž
zničené nočními nálety. Osudový vlak proto zastavil v Koterově.
Tam začínali přicházet „škodováci“ a přemlouvali železničáře,
ať je odvezou domů. Strojvedoucí Bohatý udělal životní chybu:
ujal se služby za kolegu a souhlasil, že vlak odveze do Nepomuku, u něhož bydlel. Vlak však
nedojel ani do první stanice, nad
obzorem se objevily stíhačky.

Strojvedoucí se asi pokoušel zachránit vlak tím, že chtěl dorazit do nedalekého místa, kde trať
vede hlubokým úvozem. Letci ale
byli rychlejší a zahájili útok.
Hned po výbuchu kotle byl
strojvedoucí mrtvý. Topič Sedláček si zachránil život tím, že vyskočil za jízdy. Další lidé přišli
o život, když se mylně domnívají, že letci zničí pouze lokomotivu
a vagony nechají na pokoji. Cestující Karel Motejzík byl vytlačen
z vlaku na pole u trati. Pár vteřin poté padl u sloupu elektrické
vedení mrtev k zemi – jeho hruď
byla provrtána pěti velkými náboji z kulometu stíhačky. I takto probíhaly poslední dny války u nás.

Pavel Motejzík
Kompletní text vyšel ve sborníku
Pod Zelenou Horou č. 1/2010.

