Navštivte ve dnech
20. až 23. května
stánek Českých drah
na Bambiriádě
v Praze-Dejvicích.
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Novinky poblíž
státní hranice

Hana Motyková
a její obvod

Vysočinu budou
brázdit Stadlery

České Velenice se připravují
na elektrický provoz
a dálkové řízení. 
STRANA 4

Co všechno musí zvládnout
náměstek ředitele krajského
centra.
STRANA 7

V Jihlavě se za velkého zájmu
uskutečnila prezentace
nového motoráku. STRANA 2

krátce

sloupek
Můžeme získat
600 milionů Kč

Michal Nebeský se
sešel se studenty

České dráhy by mohly
získat za prodej 51
procent akcií společnosti
TSS 600 milionů korun.

V

e druhé polovině loňského roku nabídly České dráhy cestou výběrového
řízení odkoupení 76 ks kmenových akcií společnosti
TSS, které představují 51,01
procenta podílu na základním kapitálu společnosti.

D

Rezervace
pro kola je levnější

S

účinností od 5. května vstoupila v platnost
akviziční sleva na samostatný poplatek za rezervaci místa pro jízdní kolo
v úschově během přepravy. Až do konce platnosti Jízdního řádu 2010, tedy
do 11. prosince, stojí zmíněná služba 15 Kč bez ohledu
na prokázání nároku na slevu Rail plus. Dosud byla
výše tohoto poplatku 70 Kč,
držitelé slevy Rail plus zaplatili částku 35 Kč.

Běžci hájili
firemní barvy

V

neděli 9. května se konal v jedinečné kulise
naší metropole již 16. ročník tradičního Pražského
maratonu. Stále populárnější sportovní svátek byl
ozdoben skvělými výkony. Na start se postavilo
přes 8 000 profesionálních
i amatérských sportovců.
České dráhy reprezentovaly hned 4 smíšené týmy.
Jejich účastníci se nenechali zahanbit rekordními časy keňských vytrvalců
a úspěšnou prezentaci firmy podpořili svými osobními rekordy.

Výluky na trati
do Potůčků

Z

důvodu nutných rekonstrukčních prací, které
realizuje SŽDC, bude na více
než měsíc uzavřena trať č.
142 v úseku Nejdek – Potůčky. Výluka začala v pondělí 10. května a potrvá až
do 18. června. Všechny vlakové spoje ve zmíněném
úseku nahrazují autobusy.
V posledním týdnu, přesně od 11. června, se stavební práce rozšíří ještě o úsek
Nová Role – Nejdek, autobusy vystřídají všechny vlaky
v úseku Nová Role – Potůčky.

(hav, zs, tis)

MICHAELA
OHARKOVÁ
Ředitelka Odboru
správy majet.
účastí
Jmenovitá hodnota každé
akcie je 5 milionů Kč. Celkově tak jde o akcie v hodnotě
380 mil. Kč. Kritériem veřejné soutěže na jejich odkup přitom bylo mimo jiné
předložit strategický záměr
zájemce se společností TSS,
ve druhém kole cena.
Ve druhém kole výběrového řízení předložily nejlepší
nabídku Ostravské opravny
a strojírny, a to v hodnotě
600,4 milionu Kč. Dalším
účastníkem soutěže, který předložil finální nabídku
do druhého kola, byla společnost OHL ŽS ve sdružení
s firmou Swietelsky.
Společnost TSS vznikla v rámci transformace
ČD. V současnosti se podílí
na údržbě, obnově a modernizaci různých tratí včetně
hlavních železničních koridorů. Tyto aktivity jsou
dnes zcela mimo rozvojové
záměry Českých drah, které se soustřeďují především
na činnost železničního
dopravce. Dnes nevlastníme ani žádnou železniční
infrastrukturu.
Definitivní prodej akcií
podléhá ještě schválení Dozorčí radou a Řídícím výborem Českých drah. Tímto
bodem by se mohl Řídící výbor zabývat na svém červnovém zasedání.

MODERNĚJI. České dráhy plánují investovat v letošním roce rekordní částku do obnovy svého vozidlového parku. Ta by včetně záloh
na vozidla měla dosáhnout výše 9,4 miliardy korun. Mimo jiné přibudou také další jednotky CityElefant. 

FOTO jan flieger

Hospodaříme se ziskem
Na konci 1. čtvrtletí
jsme vykázali zisk
2 miliony korun.
Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2009
se jedná o 125 milionů
korun lepší výsledek.
Tržby z osobní přepravy
vzrostly o 3 procenta.

H

ospodaření Českých drah
za leden až březen 2010 vykazuje velice dobré výsledky. V mezinárodně srovnatelném
údaji EBITDA, tedy ještě před započtením odpisů, jsme dosáhli
zisku ve výši 535 milionů korun,
což je meziroční zlepšení o 21 procent. I po započtení odpisů jsou
České dráhy ziskové – výnosy převyšují náklady o 2 miliony korun.

Výnosy versus náklady

Tržby z osobní přepravy v 1. čtvrtletí dosáhly částky asi 1,4 miliardy korun, ve srovnání s lednem
až březnem 2009 jsou tak vyšší
o 3 procenta. Celkové tržby spo-

LEDEN AŽ BŘEZEN 2010 V ČÍSLECH

1

Bez započtení odpisů (ukazatel EBITDA) vykázaly České dráhy zisk ve výši 535 milionů
korun (v roce 2009 zisk 441 milionů korun).

2

I s odpisy byly výnosy společnosti vyšší než náklady
o 2 miliony korun (loni ztráta
123 miliony korun).

3

Tržby z osobní přepravy činily
1,397 mld. korun, v roce 2009
ve stejném období to bylo 1,356
mld. korun.

lečnosti včetně úhrad od objednatelů, tržeb ze zajištění železniční
dopravní cesty a ostatních tržeb
činily 5,8 miliardy korun. Je třeba
dodat, že v souladu s uzavřenými
smlouvami s objednateli klesla
v 1. čtvrtletí 2010 úhrada závazku
o 56 milionů korun.
Na úrovni roku 2009 se daří udržovat náklady společnosti. V této
oblasti se snižují především osobní náklady a náklady na trakční
energii, zejména na elektřinu,
kterou nyní České dráhy naku-

4

Osobní náklady klesly z 3,293
mld. korun (leden až březen
2009) na 3,184 mld. korun.

5

Náklady související se spotřebou materiálů a energie klesly z 1,250 mld. korun (1. čtvrtletí
2009) na 1,216 mld. korun.

6

K 31. březnu 2010 měly ČD
27 366 zaměstnanců, 2 056
hnacích vozidel, lokomotiv, motorových vozů a jednotek a 3 327
různých osobních vozů včetně
lůžkových a restauračních.

pují přímo, ne od SŽDC. Tyto
složky klesly meziročně dohromady o více než 70 milionů korun. Mzdové náklady se snížily
i kvůli poklesu objemu závazkové dopravy. V souvislosti s rostoucí cenou nafty ale může dojít
v příštích měsících k nárůstu nákladů na trakční energii. Společnost v 1. čtvrtletí vydala mnohem
více na opravy, především železničních vozidel. Tato položka
meziročně vzrostla o 59 milionů
na 241 milionů korun.

Marketing a obnova
vozidlového parku

V 1. čtvrtletí jsme rozjeli další propagační aktivity zaměřené
na nové cestující a dosažení zlepšení příjmů. S velkým úspěchem
se setkala akce Vlakem za korunu, která se uskutečnila v březnu
na trase Milovice – Praha Masarykovo nádraží a v dubnu na trati Havířov – Ostrava. V prvním
případě již evidujeme meziročně
vyšší tržby o přibližně 100 tisíc korun a o 1 200 kusů více prodaných
jízdenek. Velmi úspěšná je také
akce určená především základním školám, kterým jsme nabídli
zpáteční cestu do Prahy za 80 korun z jakéhokoli místa v ČR.
ČD plánují v letošním roce rekordní úroveň investic do obnovy
vozidlového parku – 9,4 miliardy korun včetně záloh na vozidla, která budou dodána příští
rok. Přímo do provozu by do konce prosince měla být uvedena nová
a modernizovaná vozidla za více
než 5 miliard korun. Celkový objem letos uzavřených kontraktů
na modernizaci vlaků dosáhne
přibližně 16 miliard korun.
Petr Šťáhlavský


Co se vám nejvíce líbilo na Ročence 2008/2009
Skupiny České dráhy?

Simulace nehody na přejezdu
Vlečka v ČKD Kutná
Hora byla 6. května
dějištěm výjimečného
experimentu
simulujícího nehodu
na železničním
přejezdu.

Z

kouška byla uskutečněna
v rámci řešení projektu Výzkum snižování následků
kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií
pro konstrukci kabin kolejových
vozidel z netradičních materiálů, který byl zařazen do programu TIP Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR.
Cílem experimentu bylo podrobné zmapování průběhu
kolize na přejezdu a získání potřebných dat pro počítačové simulace. Experiment realizovala
společnost VÚKV ve spolupráci
s firmou Advance Engineering,
za podpory Českých drah, které

poskytly vyřazovaný motorový
vůz, a Dopravní fakulty ČVUT,
jež se postarala o dodání dvou
osobních vozidel Favorit a nestandardního zkušebního vzorku
vozu Superb formou daru od společnosti Škoda Auto.
V automobilu na místě řidiče
byla umístěna figurína osazená
prostorovými snímači zrychlení.
To se měřilo
také na konstrukci
automo
bilu

a v najíždějícím motorovém voze
řady 850. Na jedno čelo motorového vozu byl doplněn odstraňovač překážek a na něm bylo
zaznamenáváno zatížení při
nárazu. Tento odstraňovač je
u kolejových vozidel předepsán
evropskou normou pro pasivní
bezpečnost.
Z mnoha možných variant byla
pro experiment zvolena
poloha automobilu kolmo

ke směru jízdy motorového vozu
tak, že kolejnice byla mezi přední a zadní nápravou automobilu. Vlastní střet motorového
vozu a automobilu byl zachycen
pomocí tří rychlokamer. Rychlost nárazu do vozidel Favorit 25
a 29 km/h byla zvolena tak, aby
bylo zajištěno co nejpřesnější měření na figuríně bez nebezpečí jejího zničení. Nárazová rychlost
48 km/h do automobilu Superb je
typickou kolizní rychlostí na železničních přejezdech v České
republice.
Výsledky experimentu poslouží jako podklad nejen pro
návrh konstrukce vozidel, ale
i změny norem tak, aby se dále
neprohlubovala nerovnováha mezi odolností kolejových
a silničních vozidel se všemi
negativními důsledky. Experimentu bylo využito i ke cvičení
hasičů SŽDC pro řešení nehod
na železnici.
ZDENĚK MALKOVSKÝ

Autor je generální ředitel
společnosti VÚKV.
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Co vám v ročence nejvíce
chybělo?

Co byste na ročence nejvíce změnili?

Ročenka Skupiny České dráhy za rok 2008/2009

ne 3. května se na půdě
Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila
diskuze za účasti ekonomického náměstka Michala Nebeského. Tématem byl
připravovaný projekt Corporate Governance na Českých
drahách. Michal Nebeský
vyhodnotil současný stav
projektu ve firmě a přiblížil hlavní oblasti ke zlepšení. V závěru nechybělo ani
doporučení pro implementaci včetně návrhu plánu.
Po krátké prezentaci následovala velmi bohatá a inspirující diskuze. S hostem
diskutovali nejen studenti,
ale i přítomný ředitel Institutu Michal Mejstřík.

Jak využíváte ročenku
při své práci?

Chtěli byste, aby ročenka
vyšla letos znovu?
Ročenka 2008 / 2009
Skupiny České dráhy

Obsah
1 Slovo úvodem
2 Proﬁl Českých drah
3 Z moderní historie organizačních
struktur na železnici
5 Přehled nejvýznamnějších organizačních
změn
7 Stručný přehled významných událostí
10 Přehled členů orgánů a vedoucích
zaměstnanců
17 České dráhy v evropském kontextu
Ekonomika
22 Transformační program Vize 2012
24 Základní hospodářské ukazatele
25 Ekonomika Českých drah
Osobní doprava a přeprava
28 Přehled mezinárodního jízdného
31 Novinky ve vnitrostátním jízdném
2008/2009
34 Příprava a realizace JŘ 2008/09
35 Vlakový doprovod osobní dopravy
38 České dráhy a kraje České republiky
39 Královéhradecký kraj
40 Jihočeský kraj
41 Jihomoravský kraj
42 Karlovarský kraj
44 Liberecký kraj
45 Moravskoslezský kraj
46 Olomoucký kraj
47 Pardubický kraj
49 Plzeňský kraj
50 Hlavní město Praha
53 Středočeský kraj
54 Ústecký kraj
55 Kraj Vysočina
57 Zlínský kraj
59 Prostředky evropských strukturálních
fondů
61 Vozidlový park
64 Historická vozidla Českých drah
a vznik Depa historických vozidel
Zaměstnanecká politika
66 Zaměstnanecká politika
a sociální program

Napište nám své názory
na Ročenku 2008/2009 Skupiny České dráhy. E-maily zasílejte na Zeleznicar@
cd.cz, klasické dopisy pak
na adresu: Týdeník Železničář, ČD – Generální ředitelství, nábř. L. Svobody 12,
110 15 Praha 1. Na vaše názory čekáme do 27. května.
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Aktuality

nabízíme
Posily vlaků
v den pochodu

19/2010

Lepší vlaky pro Vysočinu

České dráhy posílí
15. května dopravu
na Pochod Praha –
Prčice. Navíc bude platit
speciální tarifní nabídka.

Budějovice – Praha, které zastaví také ve stanici
Heřmaničky. Odjezdy odtud budou každou hodinu
od 13.33 do 21.33 h.
Pro účastníky pochodu
bude připravena speciální jízdenka REGIONet Středočeský / Prčice za 100 Kč,
která bude platit 15. května
ve 2. třídě všech vlaků ČD
v širší oblasti Středočeského
kraje.
(ppo)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 1.–7. 5.

■ 12 % pozitivní
■ 8 % negativní
■ 80 % neutrální

V

uplynulém týdnu si
nejvíc pozornosti získaly nové soupravy Českých drah pro regionální
spoje na Vysočině a v Liberci. Zprávy patřily do kategorie pozitivních, jen
v některých případech se
upozorňovalo na nedostatek vlaků tohoto druhu pro
celou republiku.
Mezi pozitivní výstupy se
zařadily také zprávy o nové
čekárně na nádraží v Přerově, které slouží mnohým
cestujícím jako přestupní
stanice. V podobném duchu
se nesly také články o možnosti levného cestování pro
děti ze škol a dětských domovů do Prahy.
Nezaujatě referovala jednotlivá periodika o náhlé
angažovanosti konkurenčních politických stran, které v rámci předvolebního
boje poukazují na možnost,
resp. nutnost vstupu ostatních dopravců na železnici.
Negativní výstupy reprezentuje zejména čerstvá
zpráva o ranní jízdě vlakem z Řevnic do Prahy, během níž zůstali cestující
uvězněni po dlouhou dobu
bez vysvětlení, aby nakonec
museli využít MHD.

Dětský den
na Smíchově
Přihlaste se na Dětský
den, který se
uskuteční poslední
květnovou sobotu.

Č

eské dráhy připravily v rámci Junior programu Dětský den pro děti
zaměstnanců a děti z dětských domovů. Bude se konat v sobotu 29. května 2010
od 15 do 18 hodin v Palace Cinemas Nový Smíchov
na adrese Plzeňská 8, Praha
5. V sále číslo 5 bude na děti
čekat velké překvapení a samozřejmě dárečky.

M

imořádné spěšné vlaky budou v ten den odjíždět z Prahy hl.n. v 6.46
a 7.46 h a zastaví v PrazeVršovicích, Praze-Hostivaři, Bystřici u Benešova
a Olbramovicích, končit
budou ve Střezimíři. Druhý jmenovaný spoj zastaví také v Benešově u Prahy.
Ve směru do Prahy pojedou navíc celkem tři spěšné vlaky, dva odjedou v 18.11
a 20.11 h z Heřmaniček, třetí pak z Benešova u Prahy
v 19.38 h jako přípoj od osobního vlaku z Tábora.
K cestě na startovní místa v Bystřici u Benešova
nebo Střezimíři bude možné použít také posílené pravidelné rychlíky s odjezdy
z Prahy hl. n. v 6.16, 7.16,
8.16 i 9.16 h a spěšný vlak
(odj. v 8.43 h), které v těchto stanicích mimořádně zastaví. To platí i pro rychlíky
odjíždějící z Tábora v 7.04,
8.04 a 9.04 h.
Odpoledne mohou cestující využít rychlíky České

pro vás

ELEN
MÁTÉOVÁ
Oddělení
marketingové
produkce O29

PODEPSÁNO! Slavnostním podpisem stvrdili ředitelé Žaluda (vlevo) a Daum dodávku moderních vlaků na Vysočinu.

ho kraje má k dispozici železniční
spojení, a proto je zde vysoký potenciál dalších zákazníků.“
Po podpisu smlouvy ředitel
společnosti Stadler Pankow Michael Daum zdůraznil, že motorový vůz Regio Shuttle RS1 patří
k nejúspěšnějším výrobkům firmy. Podle jeho slov slouží více
než čtyři stovky vozidel dvaceti
různým provozovatelům zejména v německy mluvících zemích.

V Jihlavě se v úterý
4. května představil
první nízkopodlažní
motorový vůz
firmy Stadler. Při
té příležitosti byla
podepsána smlouva
na dodávku 17 vozidel
pro kraj Vysočina.

V

ozidlový park Českých drah
na Vysočině dozná do tří
let zásadní změny. Do provozu bude uvedeno sedmnáct nových motorových vozů Regio
Shuttle RS 1 od společnosti Stadler Rail Group. A právě smlouvu
na jejich dodávku podepsali za obrovského zájmu odborné i laické
veřejnosti přímo na nádraží Jihlava generální ředitel Českých drah
Petr Žaluda a ředitel berlínského
výrobního závodu Stadler Pankow
Michael Daum.

Cestující jen chválili

NOVÝ KABÁT. Motorový vůz se představil v Jihlavě s nátěrem ČD.

Nárůst kvality cestování

„Dodávka vlaků Regio Shuttle
bude znamenat nejen nárůst kvality, ale je to také první ze splněných slibů, který České dráhy daly
loni při podpisu dlouhodobých
smluv. Vlaky jsou nejen bezbariérové, ale také vybaveny vším,
co vyžaduje moderní železnice
21. století. Myslím, že tímto nákupem přesvědčíme širokou veřejnost, že nejen rekonstruujeme
starší vlaky, ale zároveň i nové nakupujeme,“ řekl pro týdeník Železničář generální ředitel Žaluda.
Nejvyšší manažer ČD zároveň
dodal, že jde nejen o razantní
zvýšení kvality cestování pro zákazníky, ale i samotné zaměstnance. „Strojvedoucí dostanou
moderní, klimatizované stanoviště na vysoké úrovni, což urči-

FOTO AUTOR (3x)

NÁVAL. Tak velký zájem o regionální vlaky očekával asi málokdo.
tě ocení v létě. I vlakové posádky
budou odbavovat zákazníky v příjemném prostředí.“

Větší rychlosti
až po opravě kolejí

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek potvrdil médiím, že dodávky nových motorových vozů
jsou výsledkem dvouleté snahy
o modernizaci železniční dopravy. „Tímto krokem signalizujeme
našim obyvatelům i návštěvníkům kraje zlepšení železniční
dopravy. Vlaky RS 1 určitě zpří-

jemní cestování po Vysočině a věřím, že po opravě železničního
svršku u nás v kraji se dočkáme
také zvýšení traťových rychlostí.
Vlaky jsou totiž konstruovány až
na rychlost 120 km/h, což zatím
není možné využít. Plánujeme
je postupně nasadit z Havlíčkova
Brodu a Jihlavy do Telče a Pelhřimova, ale i z Jihlavy do Třebíče.
Výhodou tohoto typu je možnost
spřažení do souprav a v nácestných stanicích naopak rozpojení, kdy se každý vůz vydá jiným
směrem. Celkem 201 obcí naše-

A jak se na vlak dívají potenciální
uživatelé, kteří absolvovali jednu
ze tří prezentačních jízd v Jihlavě? „Když pominu poněkud přeplněný vlak, jsem velmi spokojen
nejen já, ale i moje dcera, která se
mnou cestovala. Zaujalo mě, jak
je vlak velmi pohodlný a při jízdě zcela tichý,“ řekl Aleš Prokůpek. Se svým názorem se připojil
i Karel Svoboda z Jihlavy, který
si pochvaloval nejen příjemné
bezbariérové nastupování, ale
současně i akceleraci stroje při
rozjezdu.
Nové vozid lo zhodnot il
také známý český architekt Patrik Kotas: „Nechci, aby to vyznělo nějak moc pateticky, ale
tento nákup považuji za obrovský
úspěch, jakoby prolomení ledů.
Kvalitou a komfortem to znamená příchod nové generace vozidel, a tedy i nového věku, který
vstoupí do regionální železnice.
Myslím, že jsou vynikající, byť už
dneska existují vozy či jednotky
ještě avantgardnější.“

Prezentace i jinde

Vozidlo Regio Shuttle se následně představilo v Praze a Liberci. Od 8. května je na dva týdny
nasazeno na tratě z Olomouce
do Troubelic, Moravského Berouna a Drahanovic.
MARTIN HARÁK

Po kulturním programu je připraveno promítání
animovaného filmu GARFIELD 3D – ZVÍŘECÍ JEDNOTKA ZASAHUJE, jehož
premiéra se v České republice uskuteční 13. května
2010, půjde tedy o novinku.
V nových dobrodružstvích
všemi oblíbeného líného
kocoura Garfielda se potkává svět kreslených postaviček se světem komiksů.
Pro děti bude připraveno i malé občerstvení a je
jen na rozhodnutí rodičů,
jestli se zúčastní Dětského
dne, nebo využijí volný čas
k nákupům v obchodním
centru. Účast dítěte, popřípadě svoji, prosím potvrďte
na adrese mateova@gr.cd.cz
do 20. května 2010. Děti dostanou vstupenky od hostesek při vstupu do Palace
Cinemas. Těšíme se na set
kání s vámi.

změny
JIŘÍ JEŠETA

Představenstvo
ČD na svém zasedání dne
3. května 2010
obsadilo ke dni
5. května 2010 Jiřího Ješetu
do pracovní pozice ředitele
odboru-kanceláře náměstka generálního ředitele pro
obchod a marketing.

V

omluva

čísle 17 jsme v rubrice
Katalog osobních vozů
ČD omylem uvedli, že se jedná o 4. díl (mělo být 5. díl).
V dopise Vstřícnost a ochota nás překvapily se pochvala týkala železniční stanice
Jindřichův Hradec, ne Hradec Králové. Poděkování Jitce Fílové ale platí! A v čísle
18 vyšel 5. díl Příběhů psaných modrou krví, nikoli
6. díl. Omlouváme se všem.

Nádraží v Jablonci bude jako nové
Nádraží v Jablonci
nad Nisou prochází
v současné době
komplexní renovací.
Její výsledek poznají
cestující i zaměstnanci
ČD již zanedlouho.

části do odjezdové haly a v druhé části pak na nástupiště. Pro
naše osobní pokladníky a vlakové posádky to znamená citlivější přístup při řešení různých
mimořádností. Někdy se totiž
stane, že si cestující nestihne
včas koupit jízdenku, protože by
mu ujel vlak. Přístup do budovy
je opravdu možný jen ze strany
od kolejí, a tak chvíli trvá, než
celé nádraží obejdete a dostanete se k pokladně. Nechceme
zákazníky příliš stresovat a preferujeme jejich spokojenost před
tvrdým, byť oprávněným vymáháním doplatků.“

S

amotnou rekonstr ukci
výpravní budovy na jabloneckém nádraží provádí stavební společnost Chládek
a Tintěra z Pardubic. „V první
fázi stavbaři odbourali připravenou původní část od nádražní
budovy, kterou postupně zateplili. Poté se začalo se stavbou
nové kanalizace, vyměnil se celý
střešní plášť, včetně oken a dlažby v prostoru celé stanice,“ popsal
našemu listu postup prací přednosta osobního nádraží Liberec
Jiří Manych.

POD LEŠENÍM. V současné době probíhají na jabloneckém nádraží
FOTO AUTOR
intenzivní stavební práce.

Nechtějí stresovat
cestující

Rekonstrukce na jabloneckém
nádraží běží za plného provozu,
má proto dopady jak na zákaz-

níky Českých drah, tak i na samotné zaměstnance, neboť část
budovy je mimo provoz. „Vzhledem k probíhajícím pracím došlo k omezení přístupu v jedné

Výpravní budova
s novou pokladnou

Kdy tedy stavební práce skončí a jaká zlepšení mohou zákazníci, potažmo zaměstnanci
očekávat? „Pro pracovníky Regionálního centra provozu a současně i libereckého Krajského

centra osobní dopravy půjde
po odevzdání stavby o celkové
zlepšení pracovního prostředí.
V rekonstruované výpravní budově najdeme nejen novou osobní pokladnu, ale i společnou
místnost pro zaměstnance obou
výkonných složek s vybavenou
kuchyňskou linkou a také novým sociálním zařízením. Součástí opravených prostor bude
i pěkná nocležna pro výpravčí,“
doplňuje Manych.
A cestující? Ti také nepřijdou
zkrátka. „Naši zákazníci dostanou k dispozici nejen pěknou
odbavovací halu, ale také nově
zabudované lavičky. Dále zde
najdou obchody a určitě uvítají
nově zrekonstruovanou nádražní restauraci. Stavební práce budou ukončeny koncem května
a v červnu dojde k oficiálnímu
předání výpravní budovy pro veřejnost,“ dodává na závěr přednosta.
MARTIN HARÁK
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Změny přinášejí větší efektivitu
Krajské centrum osobní dopravy Praha se
snaží o racionalizaci své činnosti. Jedním
z konkrétních kroků bylo nedávné snížení
počtu jeho obvodů z devíti na osm.

O

d konce minulého roku
došlo k převedení vlaků
vyšší kvality z Německa
do Rakouska, resp. na Slovensko
a do Maďarska na pražské hlavní
nádraží. Jak vysvětluje náměstek
ředitele KCOD Praha Jakub Goliáš, toto opatření umožnilo zahájit postupnou restrukturalizaci
v rámci působnosti této organizační jednotky ČD.

Od 1. dubna letošního roku došlo k redukci počtu obvodů. Co
vás k tomuto kroku vedlo?
Ke snížení počtu osobních stanic z devíti na osm jsme se rozhodli především v souvislosti se
snahou o snížení mzdových nákladů a z důvodu racionalizace
chodu KCOD Praha. V souvislosti s touto redukcí jsme po odsouhlasení náměstka generálního
ředitele pro personální záležitosti Švagra, doporučení náměstka
pro osobní dopravu Blažka a ředitelky Odboru osobní dopravy
Hnulíkové provedli další změny v systemizaci, které především zefektivní práci celého
Krajského centra osobní dopravy

Praha. Touto cestou bych jim zároveň chtěl poděkovat za vstřícný a konstruktivní postoj k této
záležitosti.
Proč se zrušení dotklo právě obvodu železniční stanice
Praha-Holešovice?
Pro zrušení obvodu jsme se rozhodli především kvůli poklesu
významu samotné stanice Praha-Holešovice. Ještě před dvěma
lety šlo v podstatě o nejdůležitější pražské nádraží pro mezinárodní vlaky a vlaky kategorie
SuperCity Pendolino. Měli jsme
zde hned po pražském hlavním
nádraží největší tržby z mezinárodní i vnitrostátní přepravy
v obvodu KCOD Praha. Tomu odpovídal i počet cestujících, kteří
prošli stanicí.
Od začátku platnosti nového
Jízdního řádu 2010 byla na pražské hlavní nádraží přesměrována nejen Pendolina, ale
i všechny mezinárodních vlaky
kategorie EuroCity. Holešovické nádraží proto zaznamenalo
výrazné snížení počtu cestujících, kteří využívají služeb této

JAKUB GOLIÁŠ
Náměstek ředitele
KCOD Praha

P

o absolvování Střední
průmyslové školy dopravní v Praze nastoupil v roce
1997 do funkce výpravčího
vlaků, kterou vykonával v několika stanicích v rámci uzlu
Praha. Současně studoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze,
obor Management dopravy
a spojů, kde se zabýval projekty rozvoje regionální železniční dopravy.
Po absolvování vysoké školy nastoupil v roce 2002 jako
dozorčí provozu ve stanici Dobříš. Mezi lety 2004
a 2007 působil jako přednosta stanice Praha-Uhříněves.
Od ledna 2008 zastává funkci náměstka ředitele KCOD
Praha.

stanice, a s tím i související pokles tržeb z prodaných jízdních
dokladů.
Stanice Praha-Holešovice byla
společně s tratí 091 převedena
do působnosti Osobní stanice
Praha Masarykovo nádraží, stanice Kralupy nad Vltavou, Slaný
a Velvary s přilehlými tratěmi
nyní spadají pod Osobní stanici
Kladno a nakonec stanice Neratovice byla přiřazena do obvodu
Osobní stanice Nymburk.

KCOD Praha působí ve specifických podmínkách. Můžete některé zmínit?
Asi nejmarkantnější odlišnost
od jiných KCOD je, že působíme na území dvou statutárních
krajů, a to Prahy a Středočeského kraje. Tomu odpovídá nejen
počet našich zaměstnanců, ale
také osobních pokladen a dalších provozních prostor, které obsluhujeme. Jsme tedy největším
českým Krajským centrem osobní dopravy.
Pro představu uvádím, že zajišťujeme provoz na celkem 205
pokladních přepážkách ve 144
stanicích a obsazených zastávkách. Z toho obsluhujeme 79
pokladen ve spolupráci s výpravčími z Regionálního centra
provozu Praha. Tomu odpovídá i počet vestibulů či čekáren,
o něž se staráme a neseme ná-

klady za jejich provoz. Celkově
užíváme 1 176 místností ve 187
budovách, které máme v nájmu
od Regionální správy majetku
nebo SŽDC.

S jakými problémy se v současné době nejvíce potýkáte?
Největší komplikace nám v současné době činí rozsáhlá výluková činnost přinášející výrazná
omezení v dopravě. Na mnoha
tratích, především jednokolejných, je nutno zavádět náhradní autobusovou dopravu. Tu je
z naší strany potřeba zajistit
jak technologicky, tak i provozně. Zde se nám velice osvědčilo nasazení vlakových revizorů,
kteří pomáhají zejména s organizací autobusů a informováním
cestujících.
Dalším trvalým problémem
jsou bezdomovci, vandalové
a narkomani, kteří obtěžují naše
zákazníky především ve stanicích Kralupy nad Vltavou, Kolín, Praha Masarykovo nádraží,
Praha-Smíchov, Nymburk a Poděbrady. Od poloviny února letošního roku jsme díky zvýšenému
přídělu finančních prostředků na bezpečnost rozšířili rozsah působnosti bezpečnostních
agentur. Zaměřili jsme se především na zmíněná problémová nádraží.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 7. díl

WLABee
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

WLABMee

61 54 70-71

9

160 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

2000–2001

Movo Plzeň

V

ůz řady WLABmee je modernizovaný čtyřnápravový klimatizovaný lůžkový vůz s deseti oddíly pro cestující. Je určen pro vnitrostátní provoz i pro provoz v režimu
RIC s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h. Má dva upravené podvozky typu GP 200 S-25/85 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou.
V rámci rekonstrukce z původní řady Amee/Bmee byly provedeny úpravy spodku a skříně vozu, bylo zachováno 10 oddílů, v prostoru 11. oddílu a WC byla vytvořena kompletní
buňka WC s uzavřeným vakuovým systémem, sprcha, oddíl pro průvodce, skladový prostor a byly zrušeny nástupní
dveře. Každý oddíl pro cestující je vybaven třemi lůžky. Nevyužitá lůžka je možno sklopit ke stěně a v denní době využít
jako trojsedadlo. Dále byl dosazen nový typ centrálního zdroje energie a klimatizace. Vůz je vybaven hlavním a napájecím
brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn,
rozhlasovým zařízením a kabelem UIC.
Oddílů

10+1

Rozvor podvozku

2 600 mm

Míst k sezení/ležení

30

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu prázdný/
obsazený

46/50 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 824 mm

odpovídá
Děličníky jako
aktuální téma
Proč se stále používají
na elektrizovaných
tratích děličníky, které
mohou způsobit třeba
výpadky klimatizace?

V

současné době probíhá komunikace mezi
SŽDC a Odbory osobní dopravy a kolejových vozidel
ČD ve věci redukce návěstí zvláštního určení – děličníků – a obecně míst, kde
je nutné při jízdě stahovat
sběrač. Rozumíme snahám
ČD, které požadují odstranění děličníků z důvodu
přerušení provozu klimatizace a napájení elektrických rozvodů ve vozech

Radek Vičar
Náměstek
generálního
ředitele SŽDC
pro techniku
vlivem ztráty trakčního napětí při stažení sběrače.
Podle našeho názoru a současně z čistě technického hlediska se však mohou
tyto krátkodobé výpadky
napájení trakčního vedení
vyskytovat i z jiných příčin.
Jde například o přerušení dodávky elektrické energie z veřejné sítě. Výpadky
by tudíž zásadním způsobem neměly ovlivňovat provoz elektrických zařízení
v osobních vozech. Současně je nutno konstatovat, že
vozy vybavené příslušnými
technologiemi musí krátkodobý výpadek napájení
překlenout.
Během komunikace mezi
SŽDC a ČD byly objasněny důvody a také důsledky
umístění děličníků a současně jsme se snažili získat
stanovisko k této problematice v souvislosti s možným
poškozením elektrických
hnacích vozidel. V současné době připravujeme variantní řešení této situace,
jehož základem bude provedení celkové rekapitulace a přezkoumání umístění
děličníků a případné návrhy na jejich redukci. Užití
a umístění děličníků musí
odpovídat oprávněným požadavkům na zajištění
bezpečného a spolehlivého provozu napájení trakčního vedení na železniční
dopravní cestě ve správě
SŽDC.

doprava
Standardy
kvality PID

Opět vyjíždí vlak plný pohádek
Už posedmé se
vydá na koleje
Kinematovlak, který
letos zavítá za malými
diváky na jižní
a střední Moravě.

K

inematovlak – společný projekt Českých drah a zlínského Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež
– navštíví během letošního turné celkem dvanáct měst a na své
palubě přiveze desítky skvělých
dětských filmů. Ti, kteří do něj
na přelomu května a června zavítají, se připojí k dosavadním desítkám tisíc spokojených diváků.

Kino na kolejích
vychovává děti

Kinematovlakem propagují České dráhy Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež, který
se koná ve Zlíně letos už popadesáté. Samotný vůz byl upraven
jako pojízdný kinosál, vybavený
digitální promítací technikou
a kvalitním ozvučením. Seda-

dla jsou stupňovitě uspořádána
jako v klasickém kině. Promítací
sál je zatemněný, klimatizovaný
a má kapacitu 60 míst k sezení.
V každém městě, kde Kinematovlak zastaví, je pro děti připraveno vždy deset zajímavých
pořadů.
Kromě kulturního zážitku si
České dráhy od této formy dětské zábavy slibují i něco jiného. „Díky vlaku komunikujeme
přes děti s rodiči a naopak prostřednictvím rodičů s dětmi. Vychováváme si tak naše budoucí
zákazníky,“ říká Jiří Ješeta, výkonný ředitel pro obchod a marketing, který se na každoroční
pouti Kinematovlaku organizačně podílí od samotných počátků.
Není třeba dodávat, že vstupné
pro malé i velké zájemce o filmovou tvorbu je zdarma.

První zastávka
bude ve Znojmě

Letošní první štací Kinematovlaku bude stanice Znojmo. Stane se tak ve středu 19. května, kdy
po slavnostním otevření začne
hned v půl deváté dopoledne prv-

Trasa Kinematovlaku
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

19. května 2010
20. května 2010
21. května 2010
24. května 2010
25. května 2010
26. května 2010
27. května 2010
28. května 2010
31. května 2010
1. června 2010
2. června 2010
3. června 2010
4. června 2010

Znojmo
Mikulov na Moravě
Břeclav
Slavkov u Brna
Bučovice
Kyjov
Veselí nad Moravou
Uherské Hradiště
Zlín střed
Zlín střed
Otrokovice
Uherský Brod
Horní Lideč

ní projekce. Ze Znojma vlak poputuje přes další místa do Zlína, kde
se právě bude konat filmový festival. Svou cestu zakončí v Horní
Lidči. Malí návštěvníci se mohou
těšit na oblíbené pohádkové příběhy, jako jsou Povídání o pejskovi a kočičce, O kocouru Mikešovi
nebo Krtkova dobrodružství. Filmů je ale samozřejmě připraveno mnohem víc. Kompletní
program Kinematovlaku najdete na www.cd.cz nebo www.zlin
fest.cz

Vítězné práce
z výtvarné soutěže

České dráhy a zlínský filmový festival vyhlásily pro letošní rok dětskou výtvarnou soutěž na téma
Jak se jedlo v pohádkách. Probíhala od 5. dubna do 9. května, pro
autory 20 nejlepších prací připravili organizátoři dárkové balíčky
od partnerů festivalu. Nejzajímavější obrázky si navíc budou moci
prohlédnout malí i velcí návštěvníci Kinematovlaku během jeho
více než dvoutýdenního putování napříč Moravou.
PAVEL TESAŘ

Nově uzavřená
desetiletá smlouva mezi
ČD a hlavním městem
Prahou obsahuje také
Standardy kvality PID.

T

yto standardy definují
minimální úroveň kvality cestování regionálními
vlaky Pražské integrované
dopravy na území hlavního města. Výsledky měření
vyhodnocuje ROPID jednou
měsíčně spolu se zástupci
jednotlivých zainteresovaných útvarů Českých drah.
Poslední výsledky ukázaly nejen problémy a nedostatky během prvních tří
měsíců, ale i pozitivní vývoj
jednotlivých kvalitativních
aspektů. Poměrně špatné
výsledky v lednu 2010 byly
dány jednak nebývalou sněhovou kalamitou a jednak
tím, že se začaly důsledně řešit některé nedostatky.
Například u standardu Informování ve vozidlech byly
již březnové výsledky přibližně o polovinu lepší než
za měsíc leden. Podobně strmě se vyvíjela také kategorie Plnění grafikonu vlakové
dopravy.
(ropid)

4

partneři
Změna v tarifu
na Zlínsku
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Velenice jsou pod trolejí

ibžd

O

N

d 1. května došlo
k významné změně
Smluvních přepravních
a tarifních podmínek Zlínské integrované dopravy,
které se týkají také tratě 331
Otrokovice – Vizovice.
Jízdenky s platností
40 minut v hodnotě 12 a 6
korun i vícenásobné jízdenky lze použít pouze v MHD.
Nově se zavedl jízdní doklad
jednotlivá jízdenka Zlínská
integrovaná doprava, který má dvě označovací části. Pole pro ČD má platnost
30 minut od označení, pole
pro městskou hromadnou
dopravu (autobus, trolejbus)
pak 20 minut. Celková doba
platnosti jízdenky od prvního označení včetně přestupu mezi vlaky a hromadnou
dopravou je 70 minut v pracovní dny, o víkendech
a svátcích 85 minut. Cena
jízdenky je 14 korun pro cestující od 15 let, děti ve věku
od 6 do 15 let hradí poloviční
částku. Upravena jsou i pásma platnosti předplatních
časových jízdenek.

S Viamontem
do Jelení Hory

P

o více než šedesátiletém přerušení se v roce
2008 podařilo obnovit osobní dopravu na někdejší významné přeshraniční trati
Trutnov – Královec – Lubawka. I letos tu doprav-

ad ránem mezi žst.
Beroun-Závodí a Hýskov najel osobní vlak 7721
do spadlého stromu v km
4,446. Lehce zraněn byl
vlakvedoucí. Osobním vlakem byl motorový vůz
810.073-7. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Tábor
6. května

V

ranních hodinách v obvodu táborského depa
vykolejila při posunu lokomotiva 749.100-4 na výhybce číslo 205. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 8 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Plzeň, pracoviště České
Budějovice.

KOORDINACE. Zapojování jednotlivých výhybek ve stanici si vyžaduje vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných.

Stanice České Velenice
se chystá na zahájení
elektrického provozu.
Tomu mimo jiné
předcházela i postupná
aktivace nového
zabezpečovacího
zařízení.

N
ci Przewozy regionalne
(PKP PR) a Viamont provozují tři páry vlaků, a to
o víkendech až do 29. srpna a navíc 3. a 4. června
a 5. a 6. července.
U všech vlaků, na nichž
jsou nasazeny moderní resoupravy PKP PR, je zjednodušená přeprava jízdních
kol a dětských kočárků. První vlak z Trutnova hl. n. vyjíždí v 9.30 hodin, poslední
se vrací v 18.30 hodin, což
umožňuje více než čtyřhodinovou prohlídku města
Jelení Hora. Zajímavostí je
prostřední pár spojů, který
jede z Jelení Hory přes Trutnov přímo až do Svobody
nad Úpou a zpět. Vlaky nabízejí jednu z mála možností navštívit – třeba i s kolem
– hezké okolí Žacléře a svézt
se přes jedinečný dvoupatrový viadukt v Bernarticích.

Poškozená trať
nebude obnovena

Ž

elezniční trať mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi, kterou poničila
loňská červnová povodeň,
nebude obnovena. Moravskoslezští zastupitelé odmítli v závěru dubna
poskytnout Správě železniční dopravní cesty garanci dlouhodobé objednávky
osobní dopravy, což byla
podmínka SŽDC, aby začala s její opravou. Náklady se
přitom odhadovaly na zhruba 90 milionů korun.
Kraj už dříve poukazoval
na to, že provoz železniční tratě je ekonomicky neúnosný a spoje jezdí málo
vytížené. Provoz vlaků ročně stojí asi 4,7 milionu
korun. Náklady na autobusovou přepravu by byly
mnohonásobně nižší. Autobusy, které by kopírovaly
stávající železnici a navíc by
měly i více zastávek, by vyšly ročně na 725 000 korun.
O obnovení trati nejvíce usiloval Nový Jičín, jehož
zastupitelstvo se třikrát vyjádřilo pro její zachování.
Další obce připustily, že by
trať mohla nahradit cyklostezka.
(šub, mn, čtk)

Beroun – Hýskov
3. května

ávěstní technici Miroslav
Janešík a Karel Lilák ze
SŽDC, SDC České Budějovice, a technici AŽD Praha v silném dešti v kleče montují a ladí
přestavník výhybky číslo 22, zatímco Vojtěch Motz, rovněž
z českobudějovického SDC, jim
s vysílačkou u ucha tlumočí pokyny výpravčího Františka Kučery z dopravní kanceláře. To je
jeden z obrázků z pohraniční přechodové stanice České Velenice.
Po několika desítkách minut
je jedna výhybka hotová, a než
se jde na další, musí se počkat,
až „doprava vyjezdí“ skupinu
osobních vlaků. Zpoždění nesmí vzniknout. Kromě toho se
zde zapojují kolejové obvody, návěstidla, přejezdy a informační
zařízení – rozhlasy, sdělovací zařízení, světelné ukazatele a další.
Stanice ležící na státní hranici je
specifická tím, že už v letech první republiky tu bylo elektrodynamické zabezpečovací zařízení. To
vzalo za své i s nádražím za velkého náletu v březnu 1945. Od té
doby až dodnes se tu jezdilo jen
takzvaně na klíče.

Dálkové ovládání ušetří

S postupem prací se opouštějí jednotlivá stavědla. „Nyní přecházíme rovnou na zabezpečovací
zařízení s JOP, což je o nějaké dvě

iNFORMACE O REKONSTRUKCI
• Projekt Optimalizace trati
České Velenice – Veselí nad
Lužnicí, 1. stavba je financován EU z Operačního programu Doprava.
• Zhotovitel: Sdružení České Velenice (Viamont DSP, Firesta,
AŽD).
• Doba výstavby: říjen 2008
až prosinec 2011.
• Zahrnuje kompletní rekonstrukci kolejiště, svršku

a spodku, nástupišť, nový
most přes Lužnici, modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,
elektrizaci železniční stanice
České Velenice.
• Od 13. června bude zahájen elektrický provoz od Vídně i Českých Budějovic, dojde
ke změně vlakových návaznosti, bude zahájena taktová
doprava.

FOTO autor (2x)

3. až 26. dubna rozjeli nepřetržitou výluku na trati Summerau
– Linec, takže poměrně slušná
zátěž dopravy ČD Cargo byla přesměrována přes Velenice. „V Nových Hradech, kde jsou jen tři
koleje, se prováděly přepřahy
z elektrické trakce, operativně
tam byl vozmistr a vlakvedoucí ČD Cargo,“ vypočítává Benda.
Už tak složitou situaci zkomplikovala na několik dní nehoda
8. dubna, kdy za jízdy osobního
vlaku 8655 došlo k rozlomení osy
lokomotivy 242.202. Ta poničila
výhybku číslo 2 v Jílovicích a až
do 15. dubna musela být křižování překládána do okolních stanic.

Dědictví z války

kategorie výše, úplně něco jiného pro výpravčí, kteří se musejí
naučit zacházet s ním i dalším
vybavením, včetně nové telefonní ústředny a informačního
systému,“ říká mi českovelenický dozorčí provozu Radek Benda. „Zapojení znamená kromě
úspor také zrušení profese signalista v celé stanici. Zůstanou
jen dozorci výhybek. Z ostatních uvolněných signalistů dva
přecházejí do Budějovic, jeden
do Putimi, dva na veselskou trať,
jeden do Kájova. Jedna pracovnice využije doprovodný sociální
program a tři nepřijali žádnou
z nabídek, takže u ČD skončí.“

Ve stanici nyní zůstane 9 dopravních a 6 manipulačních kolejí, potřebám provozu to postačí.
Nové zařízení nejen zvýší bezpečnost a komfort pro cestující
i samotné zaměstnance, ale znamená i dálkové ovládání dalších
stanic. Provoz v dopravnách Borovany a Nová Ves u Českých Budějovic již nějaký čas řídil dispečer
z Českých Budějovic. K 30. dubnu
se k nim připojily také Nové Hrady a Jílovice.

Zapojování
zkomplikovaly odklony

Aby toho při přepojování nebylo
málo, rakouští kolegové ve dnech

Zemní práce ve Velenicích skýtaly řadu nebezpečí. U nástupiště číslo 3 se loni na podzim našly
nevybuchlé letecké pumy z konce
války. O něco později nalezli dělníci 30 cm pod dnešní kolejí číslo
13 čtyři bedny ostré protiletecké
munice. „Přes toto místo se jezdilo léta,“ vzpomíná Benda, „najednou dělníci začali vyhrabávat
z hlíny náboje. Ihned jsme s policií zajistili vyklizení nádraží,
musel přijet pyrotechnik a vše
zneškodnit.“
Už teď si cestující ve Velenicích
užívají zrekonstruované nástupiště ve standardizované výšce
550 mm nad temenem kolejnice
s opraveným zastřešením a podchody, zámkovou dlažbou a novými informačními tabulemi
v podchodu i na nástupištích.
„Ten infosystém je k nezaplacení!“ pokyvuje hlavou Benda
a nešetří chválou ani na zaměstnance stanice. Vše probíhalo
za plného provozu, přesto nevzniklo žádné zpoždění zaviněné pracemi. MARTIN NAVRÁTIL

Studenec – Křižanov
7. května

V

odpoledních hodinách mezi žst. Studenec a zastávkou Pozďatín
na trati Studenec – Křižanov se střetl na železničním přejezdu označeném
P3902, v km 1,882, osobní vlak 24914 s osobním
automobilem značky Ford
s přívěsným vozíkem.
V automobilu byla jedna
osoba usmrcena a jedna
těžce zraněna.
Přejezd je zabezpečen
výstražnými kříži, které jsou doplněny dopravní značkou Stop. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 220 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Brno.

Klenčí p. Čerch.
9. května

R

áno před sedmou hodinou se střetl na železničním přejezdu
označeném P695 v obvodu
dopravny Klenčí pod Čerchovem osobní vlak 27533
s dodávkou Ford Tranzit,
jejíž řidič byl lehce zraněn. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečova-

cím zařízením bez závor.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.382-2. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 76 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Plzeň.
(MirKo)

RSM: Ústí nad Labem hlavní nádraží
Zaměstnanci získali
nové zázemí

Kulturu cestování
na ústeckém hlavním
nádraží negativně
ovlivňovalo v minulých
letech hned několik
rozsáhlých staveb.

J

ednalo se zejména o práce
prováděné v rámci dvou projektů. Tím prvním byla investice Správy železniční dopravní
cesty nazvaná Průjezd uzlem žst.
Ústí nad Labem. Velký vliv měla
také Revitalizace městského centra Ústí nad Labem, II. etapa, investora Města Ústí nad Labem,
která v roce 2009 zásadně změnila přednádraží a opět do něj
přivedla městskou hromadnou
dopravu.
Pro cestující i personál zajišťující provoz této významné
železniční stanice je nutno konstatovat, že i v letech 2010 a 2011

ÚPRAVY. Hlavní nádraží prošlo nedávno řadou změn.
bude nadále docházet k určitým
omezením. Důvodem je pokračující revitalizace centra města, jež
po svém dokončení umožní nový
přístup pod nástupišti až k ná-

FOTO autor

břeží řeky Labe s tím, že podchod
bude vyúsťovat u nových parkovacích ploch a vyhlídkové terasy
s prostorami pro zajištění služeb
občanům.

V rámci této stavby, zahájené
na konci roku 2009, zmizel objekt nazývaný místně Dopravní
pavilon. Ten v posledních letech
poskytoval ne zcela vyhovující zázemí pracovníkům RCP a především VDOD. Objekt byl Českými
drahami prodán městu a demolován v prosinci 2009. Nezbytnou
podmínkou demolice bylo vytvoření odpovídajícího sociálního
zázemí pro naše zaměstnance,
které zajistila RSM Ústí nad Labem v křídle výpravní budovy.
Zde byly v období od září do prosince 2009 zřízeny rozsáhlou
rekonstrukcí šatny, WC a umyvárny, tranzito, denní místnost,
kanceláře, zázemí pro dopravní
kancelář a nový zdroj vytápění
pro výpravní budovu – výměníková stanice.
Zcela nové prostory pro 70 pracovníků zejména VDOD a RCP

byly upraveny nákladem 3,25 mil.
Kč. Přestože byly použity standardní materiály, vzhled sociálních zařízení dokumentuje nový
trend aplikovaný RSM při všech
obdobných rekonstrukcích se zaměřením na účelnost a estetiku.

V podchodu vzniknou
toalety

Zásahy do výpravní budovy budou
pokračovat i nadále, dojde k otevření podchodu i přes výpravní
budovu, ze strany SŽDC budou
v podchodu zřízena nová WC pro
cestující. Předpokládá se celková
rekonstrukce objektu a zásadní
změna vzhledu výpravní budovy
tak, aby odpovídala standardům
21. století. Dokončením rekonstrukce výpravní budovy budou
završeny závěry společného memoranda o spolupráci z roku 2005.
PATRIK KONOPÁSEK

Autor je ředitel
RSM Ústí nad Labem.
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cargo
Přeprava zboží
opět narůstá
Společnost ČD Cargo
přepravila v prvním
čtvrtletí přes 17 mil.
tun zboží – o 8 procent
více než loni.

O

necelé 1 procento meziročně vzrostl přepravní
výkon, který za čtvrtletí dosáhl 2,9 mld. tunokilometrů. Tržby z přepravy zboží
činily 2,9 mld. Kč, což je téměř o 2 procenta více než
loni. Rozdílné tempo růstu
ukazatelů je způsobeno odlišnou strukturou přepraveného zboží, jež ovlivňuje
přepravní vzdálenost i jednotkovou cenu za přepravu.

Meziroční zlepšení
o 261 mil. Kč

V 1. čtvrtletí tohoto roku vytvořilo ČD Cargo zisk před
započtením úroků, daní
a odpisů (EBITDA) ve výši
232 mil. Kč. Ukazatel EBT
(zisk před zdaněním) dosáhl za stejné období ztráty 50 mil. Kč. Při srovnání

s 1. čtvrtletím roku 2009,
kdy byla ztráta (EBT) ve výši
311 mil. Kč, tak ČD Cargo dosáhlo meziročního zlepšení
výsledku hospodaření o 261
mil. Kč. ČD Cargo nadále
hospodaří s dostatečně kladným cash flow. Rozdíl mezi
indikátory EBITDA a EBT je
projevem vysoké míry odpisů. Právě zde došlo k meziročnímu nárůstu o 27 mil.
Kč, což odpovídá zvýšenému objemu realizovaných
investic do lokomotiv a železničních vozů. V prvním
čtvrtletí 2010 dosáhl objem
investic 317 mil. Kč.
Celkové náklady firmy za čtvrtletí dosáhly
3,53 mld. Kč, což představuje meziroční úsporu nákladů přes 340 mil. Kč (téměř
9 procent). Za úsporami stojí
pozitivní efekty protikrizových opatření, která vedení
firmy přijalo koncem roku
2008 a v průběhu loňska.
Nejvyšší měrou se na úsporách podílely pokles finančních nákladů (meziročně
o 44 procent), snížení spotřeby materiálu a netrakční energie (o 28 procent),
pokles osobních nákladů
(o 14 procent) a úspora ostatních služeb (o 15 procent).

Produktivita vzrostla
o 9 procent

V prvním čtvrtletí se příznivě projevily také další účinky
protikrizového balíčku, meziročně došlo:
• ke zvýšení průměrné
hmotnosti nákladního
vlaku o 8 procent,
• ke zvýšení denní produktivity na 1 lokomotivu
o 6 procent,
• k nárůstu podílu přepraveného zboží na jednoho
zaměstnance o 9 procent,
• ke snížení podílu jízd
lokomotivních vlaků
na celkových vlakových
kilometrech o 7 procent.
„Stále se zlepšující výsledky ČD Cargo potvrzují mírné oživení na trhu a také
ukazují, že účinky protikrizového balíčku firmy se již
začínají plně projevovat,“
uvedl předseda představenstva a generální ředitel Josef
Bazala. Dubnové výsledky potvrzují růstovou tendenci a ČD Cargo očekává
brzký návrat k ziskovému
hospodaření. Letos předpokládá splnění plánovaného hospodářského výsledku
– dosažení zisku EBITDA
ve výši 1,3 mld. Kč a zisku
před zdaněním (EBT) ve výši
150 mil. Kč.
(čdc)

5

Po Číně vysokou rychlostí

padních sdělovacích prostředků
způsobem, že se jedná o nejrychlejší železniční trať na světě,
ačkoli se zatím nedá nezávisle ověřit, zda-li touto rychlostí
vlaky skutečně jezdí. Podle čínského prohlášení zpravodajské
agentury Xinhua dosáhla zkušební jednotka ještě před oficiálním otevřením rekordní
rychlosti 394 km/h.

Důležité
vysokorychlostní
železniční spojení
severu a jihu
nejlidnatější země
světa je opět o něco
blíže realitě. Nicméně
již nyní jsme v Číně
svědky nevídaného
rozvoje v této oblasti.

Jednotky CRH2 a CRH3

Z

rekapitulujme si, že koncem
prosince loňského roku byl
uveden do provozu 968 kilometrů dlouhý traťový úsek, který
spojuje desetimilionovou metropoli Kuang-čou (Kanton), ležící
poblíž Hongkongu, s hlavním
městem středočínské provincie
Chu-pej Wu-chanem, kde žije
přibližně devět milionů obyvatel.
Jde o první část z plánované 2 100
kilometrů dlouhé tratě, která
od roku 2012 spojí právě Kanton
s čínskou metropolí Pekingem.

ODJEZD. Jeden z vlaků typu CRH3 na bázi Siemens Velaro je připraven na svou cestu rychlostí 300 km/h.

Kratší jízdní doby
přiměly aerolinie
ke snížení cen
letenek.

Pomáhají němečtí
inženýři

Na prvním úseku trati, jež slouží výhradně osobní dopravě, bylo
postaveno sedmnáct nádraží.
Vzhledem k obtížnému terénu
se již v roce 2005 čínské ministerstvo železnic obrátilo na německé
inženýry, aby pomohli s plánováním náročných umělých staveb.
Ty tvoří zhruba dvě třetiny celko-

Trať o délce
2 100 km spojí
v roce 2012 peking
s kantonem.
vé délky trasy. Asi 470 kilometrů
trati vede po mostech či náspech
a 165 kilometrů celkem 231 tunely, z nichž dva jsou delší než deset kilometrů.
Vlastní trať je stavěna jako
pevná jízdní dráha a je napájena střídavým proudem 25 kV/50
Hz. Celkové náklady na výstavbu dosáhly zhruba dvanáct
miliard amerických dolarů.
Na trati je povolena nejvyšší
rychlost 350 km/h. Tuto skutečnost komentovalo mnoho zá-

PREDÁTOŘI. Jako draví ptáci vyhlížejí čínské vysokorychlostní
jednotky typu CRH2.

foto wikipedia (2x)

Vysokorychlostní vlaky v Číně

Č

ína patří mezi velké světové
hráče vysokorychlostního železničního cestování. První vlak,
který jel rychlostí 200 km/h, vyjel
v zemi v roce 1998 na trati Kanton – Šen-čen. O něco později,
v roce 2002, je v Šanghaji zprovozněn první vysokorychlostní vlak na polštáři magnetického
pole – Maglev (na snímku).
Mezitím byla zahájena doprava na řadě konvenčních vyso-

korychlostních tratí, například
z Pekingu do Tchien-ťinu či ze
Čeng-čou do Si-anu. Posledním otevřeným úsekem se stala 26. prosince loňského roku
968 km dlouhá vysokorychlostní trať Wu-chan – Kanton s maximální rychlostí 350 km/h. Jedná
se o nejrychlejší železniční spojení v komerčním provozu na světě, neboť cestovní rychlost vlaku
činí 313 km/h.

Čínská lokomotivka Sifang by je
měla přizpůsobit pro rychlost až
300 km/h.
Dále se na trati objevila čínská varianta jednotky Velaro
od německé firmy Siemens. Ta
je pod označením CRH3 vyráběna ve spolupráci s tuzemskou lokomotivkou v Tchang-šanu. Tyto
vlaky jsou stavěny pro rychlosti
až 300 km/h, ale čínské železnice prohlašují, že mají jezdit až
350 km/h.
Jízdní doba na prvním vysokorychlostním úseku mezi Wuchanem a Kantonem činí dnes
zhruba tři hodiny. Po stávajících
železničních tratích trvá stejná
cesta nejméně jedenáct hodin.
Nevýhodou ovšem je, že se velkoryse vybudovaná nádraží v obou
zmiňovaných velkoměstech nacházejí zhruba hodinu jízdy automobilem od městských center.
Přesto však zkrácení jízdních
dob dovedlo letecké společnosti
ke snížení cen letenek. Jízda vlakem ve 2. třídě nyní stojí v přepočtu asi 50 eur, v 1. třídě pak
79 eur.
MARTIN HÁJEK

Supervýkonné stroje
pro zubačku v Brazílii
F
irma Stadler Rail dodá brazilské firmě MRS Logística
lokomotivy, o nichž výrobce prohlašuje, že budou vůbec nejsilnějšími ozubnicovými vozidly,
která kdy byla vyrobena. Stroje o výkonu 5 MW budou přepravovat nákladní vlaky ze São
Paula do přístavu Santos po strmé elektrizované trati o délce 9 km a rozchodu 1 600 mm.
Prvních sedm čtyřnápravových
lokomotiv bude vyrobeno v závodě Stadleru ve švýcarském
Bussnangu, dodány budou v le-

Na nové vysokorychlostní trati jsou nasazeny elektrické vysokorychlostní jednotky dvojího
druhu. V prvním případě jde
o vozidlovou řadu CRH2, která
je odvozena od japonských vlaků
Šinkansen typu E2. Ve spolupráci
se společností Kawasaki ji vyrábí lokomotivka Sifang v Čchingtau. Původní osmidílné soupravy
mohou jezdit rychlostí 250 km/h.

tech 2012 a 2013. Kontrakt dosáhl hodnoty 60 mil. švýcarských
franků.
Lokomotivy budou pracovat
ve dvojicích a táhnout vlaky až
do 750 tun na sklonu až 104 promile. V současné době se používají stroje Hitachi, které zde byly
nasazeny v sedmdesátých letech,
kdy byla železnice elektrifikována a v nejstrmějším úseku se
namísto tažení lanem začala používat Abtova ozubnice. Zbytek
trati využívá dieselovou trakci.
(acri)

Barcelona rozšiřuje
metro do Badalony
D

ne 18. dubna 2010 byl slavnostně otevřen další úsek
automatického metra v Barceloně. Nová linka bez strojvedoucího
měří 3,4 km a spojuje stanice Borg
a Bon Pastor. Předcházející linka
byla zprovozněna loni v prosinci,
měří 4 km a její obsluha se nyní
rozšířila i na nový úsek.
Automatické metro je v provozu denně od 6.00 do 22.00 h,
což umožní zkoušky v návaznosti na další fázi projektu.
V jejím rámci se bude rozšiřovat
trať směrem na západ do Onze

de Setembere a La Sagrery.
S otevřením se počítá v létě tohoto roku.
Celý projekt zahrnuje 52 stanic, má měřit 47,8 km, plně
funkční provoz se předpokládá
v roce 2014. Počáteční odhady
pro nový úsek hovoří o asi 8 000
pasažérů denně, jakmile však
trať dosáhne až do Sagrery, očekává se nárůst až na 14 600 cestujících. Sagrera je klíčovým
uzlem, kde fungují přepravní
služby do příměstských aglomerací a také metro. 
(šra)

Elektrická Desira pro ÖBB
Vozidlový park ÖBB
rozšíří v příštích letech
200 elektrických
jednotek Desiro
ML od společnosti
Siemens.

E

lektrické jednotky typu
Desiro ML jsou flexibilní
a spolehlivá vozidla, která
lze díky modulární koncepci samostatných vozů individuálně
uspořádat a přizpůsobit aktuální
přepravní poptávce. Optimalizace pohonu umožňuje snížit spotřebu elektrické energie. Také
design vlaku sází na ekologické
materiály, například u vnějšího lakování nebo vnitřní výbavy.
Dopravce ÖBB se rozhodl pro
základní provedení typu Desiro ML, které se skládá z třídílné jednotky s 217 místy k sezení
ve 2. třídě. Vozidlo dosahuje maximální rychlosti 160 km/h a je

BUDOUCNOST. Již za několik let budou nová vozidla díky obří zakázce
VIZUALIZACE SIEMENS
zajišťovat provoz na řadě tratí v Rakousku.
vhodné pro nasazení jak v příměstské, kyvadlové, tak i meziregionální dopravě. Werner
Kovarik, předseda představenstva společnosti ÖBB-Personenverkehr AG, říká: „Společnost
Siemens získala se svými vla-

ky Desiro ML zakázku v rámci
objektivního zadávacího řízení
jako nejlepší nabídku. Toto vozidlo se vyznačuje vynikajícím
poměrem cena / výkon a plně
vyhovuje požadavkům na naši
účast v soutěži o provozování ob-

jednávané dopravy v bavorské železniční síti Werdenfels. Desiro
ML dokáže nadmíru splnit veškerá očekávání našich zákazníků,
pokud jde o pohodlí i rychlost.“
Soupravy typu Desiro ML obdrží rakouský národní dopravce během následujících pěti let.
Siemens bude zajišťovat i údržbu
těchto vlaků. Pětiletý kontrakt
v celkové hodnotě přibližně jedné miliardy eur může být po roce
2015 prodloužen. „Máme radost,
že jsme právě my získali zakázku
v jednom z největších evropských
výběrových řízení na elektrické
regionální vlaky. Ukazuje to, že
naše inovace jsou na trhu úspěšné a náš vývoj jde správným
směrem,“ prohlásil Hans-Jörg
Grundmann, z divize Siemens
Mobility. V nedávné době si více
než 300 vozidel tohoto typu objednaly také Belgické státní dráPAVEL TESAŘ
hy.
S využitím tiskové zprávy firmy
Siemens.

slovensko
Modernizované
lokomotivy 773

S

polečnost ZSSK Cargo nechá letos zmodernizovat
některé dieselové lokomotivy řady 773. Uplatnění najdou v Čierné nad Tisou,
kde budou zařazeny do posunovací služby. Stroje mají
zastavěn nový trakční vznětový motor o zvýšeném
výkonu 1 500 kW. Strojvedoucí má k dispozici bezdrátové spojení s dispečery
i možnost volání do pevné a mobilní sítě. Lepší
pracovní prostředí doplňuje klimatizační jednotka
a také umyvadlo a lednička
na stanovišti.

Premiéra prvního
stroje s ETCS

P

rvní slovenskou lokomotivou vybavenou mobilní
části evropského vlakového
zabezpečovače ETCS úrovně
1 se stal dvousystémový stroj
350.006. Lokomotiva se zabudovanou technikou od firmy Thales se objevila poprvé
na trati 18. března, konkrétně v úseku Bratislava – Tren-

čianské Bohuslavice. Během
jízdy technici sledovali chování vozidla při přechodech
z železniční infrastruktury
vybavené ETCS na nevybavené úseky a zpět.

Širokorozchodně
přes celé Slovensko

H

ospodářská kooperace
ve výši mnoha milionů
eur byla uzavřena při návštěvě ruského prezidenta
Medveděva na Slovensku.
Rokovalo se o perspektivách
výstavby širokorozchodné
tratě z ukrajinsko-slovenské hranice až do Vídně.
Následně byla s poradenskou firmou Roland Berger
uzavřena smlouva o proveditelnosti projektu. V nově
vytvořeném subjektu budou
mít podíl železniční společnosti Slovenska, Rakouska,
Ruska a Ukrajiny. (mh, sh)

ze světa
Kamery jako
zabezpečení vlaku
V USA budou již
brzy na stanovištích strojvedoucích kamery
a mikrofony, které budou sledovat činnost
personálu. Jde o požadavek amerického Národního
bezpečnostního orgánu pro
dopravu. Důvodem je předloňská srážka regionálního
spoje Metrolink s nákladním vlakem, při níž zahynulo 25 lidí. Nehodu způsobil
strojvedoucí, který se kvůli
psaní SMS nevěnoval řízení
a projel návěst Stůj.

Testy přepravní
skříně pro VW
DB Schenker Rail
a Volkswagen
Logistics vyvinuly novou přepravní skříň pro
automobilové díly. Takzvaný Automotive Parts Box byl
nejdříve nasazen pro zásobování podniků VW v ruském městě Kaluga. Skříň
podobná z vnějšku kontejneru má vnitřní ložnou
výšku 3 m, je možno do ní
naložit 26,5 tuny materiálu
a manipulovat s ním pomocí jeřábu. To je důležité pro
překládku mezi normálním
a širokým ruským rozchodem.
(sh, kla)

6

INZERCE A SERVIS

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

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
nabízí (u všech zájezdů slevy
pro děti):
Č. Hora – Sutomore
od 3 990–5 890 Kč
2–4lůž.studia: WC+sprcha,
mini KK, klima, lehátka,
10–13denní zájezdy
-------------------------------------Bulharsko Sozopol,
penzion Ruska
13/14denní zájezdy,
4 790–6 190 Kč
2–4lůž. pokoje/apartmá:
WC + sprcha, mini KK,
balkon, transfer, lehátka
-------------------------------------Řecko – Paralia,
penzion Lilalo
13/14denní zájezdy, 2–4lůž.
studia, lehátka, transfer aj.,
4 800–6 990 Kč
-------------------------------------Ubytování:
Itálie–Lido Adriano
Rez. Giotto,
5 780–19 100 Kč/apt. 5 os.,
7 nocí, spotřeby energií,
povlečení
-------------------------------------04.–14.10. Jordánsko + Sýrie
letecky vč. tax,
9 noclehů + snídaně,
od Hamá po Wádí Ram,
cena 29 990 Kč
-------------------------------------tel/fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Prolongace byla zahájena
Od začátku května
do posledního
červnového dne
probíhá prolongace
jízdních výhod Českých
drah pro rok 2010.

V

uvedeném termínu je nutno uhradit prolongační
částku 250 Kč. Provedením
úhrady je prodloužena platnost
In-karty s aplikací železniční průkazka na další období. Prolongační částka uhrazená pro rok 2009
je platná do 30. června 2010.

Jak uhradit
prolongační částku

Prolongační částku můžete zaplatit na pokladní přepážce ČD
se zařízením UNIPOK nebo prostřednictvím eShopu ČD. Ve druhém případě se provádí úhrada
prostřednictvím platební karty nebo systému PaySec na webové adrese www.eshop.cd.cz.
Následně je nezbytná aktualizace In-karty na čtečce UNIPOK
nebo na příslušném personálním
útvaru dle evidence držitele jízdních výhod.

Cestování na Slovensko

Před jízdou na Slovensko doporučujeme ověřit si na pokladní
přepážce ČD, která je vybavena
zařízením UNIPOK se čtečkou,

nebo na příslušném personálním
útvaru, kde je držitel v evidenci
jízdních výhod, zda po úhradě
prolongační částky byla In‑karta s aplikací železniční průkazka aktualizována.

Platnost In-karet

In-karty, u nichž je uvedena platnost s datem 12/09 a pozdějším,
nebudou fyzicky nahrazovány
pokračovacími kartami a jejich
platnost je prodloužena na neurčito. Tyto karty lze používat
k prokazování nároku na jízdní
výhody, včetně tratí ZSSK a Vogt
landbahn. Nelze je však použít
k prokazování nároku na slevy
SphereCard a Rail plus ani jako
elektronickou peněženku.

Potvrzení dokládaná
v době prolongace

Důchodci doloží potvrzení o pobírání invalidního důchodu do věku
65 let, pozůstalí potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého nebo
sirotčího důchodu (na potvrzení o pobírání sirotčího důchodu
je nutné uvést jméno a příjmení
oprávněné osoby + datum narození, popř. rodné číslo). Potvrzení
se dokládají osobně, doporučenou
poštou nebo v elektronické podobě
naskenované na jedno z níže uvedených pracovišť:
• Evidenční centrum
jízdních výhod Čechy:
České dráhy, GŘ – Odbor
odměňování a benefitů,

budova žst. Praha-Libeň,
Českomoravská ul.,
190 00 Praha 9 – Libeň
Umístění pracoviště:
vstupní hala, přízemí vpravo
Tel.: 972 241 112, 972 241 118,
e-mail: ValovaZ@gr.cd.cz,
Frantova@gr.cd.cz
• Evidenční centrum
jízdních výhod Morava:
České dráhy, GŘ – Odbor
odměňování a benefitů,
vestibul stanice Olomouc
hlavní nádraží,
Jeremenkova 103,
779 00 Olomouc
Umístění pracoviště: 1. patro
Tel.: 972 741 763, 972 742 557,
e-mail: Matouskova@gr.cd.cz,
ValentovaS@gr.cd.cz
• Úřední hodiny:
pondělí
8.00 až 12.00 h
středa
8.00 až 15.00 h
pátek
8.00 až 12.00 h
Pokud není doloženo požadované potvrzení ani podána žádost
na jednom z Evidenčních center
o úschovu jízdních výhod, bude
automaticky po ukončení prolongačního období (tj.od 1. července
2010) nárok na jízdní výhody odebrán do dne začátku prolongačního období pro rok 2011. V případě,
že bude potvrzení doloženo v průběhu roku, je možné provést
prolongaci, ovšem po úhradě
manipulačního poplatku 200 Kč
(tzv. dodatečné dodání potvrzení)
za každou osobu, které byly jízdní
výhody odebrány.

CK Kysuca Tour, spol. s. r. o. ponúka
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.
• 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.

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

19/2010

Ischia – vlastní doprava
Speciální nabídka cena platná v období 1. 5.–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 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: 7 nocí, 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,

Doplatek do 1. třídy
a sleva Rail plus

Od 1. ledna 2010 si mohou všichni držitelé jízdních výhod s platnou aplikací ŽP na In-kartě nebo
In-kartě/Rail plus dokoupit týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční časový doplatek do 1. vozové
třídy a dále slevu Rail plus s platností na tři roky, a to za podmínek a cen dle tarifu TR 10 (ceníky
2B a 2E) a podle instrukcí uvedených v oddíle I. Platnost služební
In-karty. Tyto produkty je možné
dokoupit u pokladních přepážek
ČD, které jsou vybaveny zařízením UNIPOK.

Kde hledat
podrobnější informace

Podrobnější informace k prolongaci obdrží zaměstnanci na personálním útvaru příslušné
organizační složky, kde jsou v evidenci, nebo je naleznou v Metodickém pokynu č.j. 1177/2010-O9,
který je k dispozici v prostředí intranetu ČD na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/
dokum.nsf v kategorii Jízdní
výhody.
Důchodci a pozůstalí obdrží podrobnější informace k prolongaci na Evidenčních centrech
jízdních výhod Čechy a Morava.
Informace k jízdním výhodám
jsou dále k dispozici na internetových stránkách www.ceskedrahy.cz v sekci Kariéra.
ŠÁRKA PUPÍKOVÁ

úmrtí
Opustila nás
Eva Novotná

P

řipadla mi
smutná
povinnost oznámit všem, že
nás dne 27. dubna 2010 nečekaně opustila ve věku nedožitých 55 let
naše kolegyně a kamarádka, paní Eva Novotná.
K Českým drahám, tehdy ještě Československým
státním drahám, nastoupila 5. 4. 1976. Celý její další
život byl spjat se železnicí, hlavně pak s železniční stanicí České Budějovice,
kde po převážnou část svého profesního života vyko
návala funkci ekonoma
práce. Všichni jsme ji znali
jako odborníka s obrovským
smyslem pro spravedlnost
a pořádek. V Evě Novotné
ztrácíme nejen kolegyni,
která měla cit a pochopení
pro druhé, ale i kamarádku. Jejím odchodem vznikla v našich řadách obrovská
a těžko zacelitelná mezera.
Čest její památce.
Za všechny spoluzaměst-
nance Ing. Hana Mourková,

GŘ – Odbor personální

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

Výpravní budova
v Berouně slouží 35 let
R

oku 1975, přesně 16. května,
dostali železničáři i cestující
„dárek“ v podobě nové výpravní
budovy na berounském nádraží.
Přestavba železničního uzlu Beroun tehdy probíhala už od roku
1960, prašná stavba zatěžovala město a přispívala ke zhoršení ovzduší. Ukončení prací tedy
bylo pro obyvatele úlevou.
Původní dvoupodlažní nádražní budovu, kterou si mnozí pamatují jako žlutou, dělníci
zbořili v prosinci roku 1971. O čtyři roky později byla zprovozněna
nejenom nová výpravní budova,
ale i nové kolejiště s podchodem
a s novými perony. Do této doby

sloužila jako nástupiště pro vlaky směr Rakovník, Zdice a Praha
převážně udusaná zem.
Berounské nádraží je dnes bohužel odtržené od centra města
dálnicí D5. Přednádražní prostor působí šedivě a na někoho
i depresivně. Z tohoto důvodu se
vedení Berouna snaží získat peníze z Evropské unie na to, aby
sem mohlo z místní čtvrtě Závodí přestěhovat autobusové nádraží, kam má vést nová příjezdová
silnice i cyklostezky. Počítá se
i s novými nástupními ostrůvky
pro místní i dálkové autobusy.
Pokud EU dotaci schválí, stavba
začne na jaře 2011. Jan Dvořák

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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recenze
Atlas drah Itálie
a Slovinska

7

Talent z Olomoucka

pošta
Aplikace In-senior
také pro mladší?

P

M

odrobný Atlas drah Itálie a Slovinska, vydaný
německým vydavatelským
domem Schweers+Wall,
obsahuje 119 mapových
stran v měřítku 1:300 000
a 37 stran v měřítku
1:100 000. Ve vázané knize, která se podobá českému
vydání Atlasu drah z vydavatelství MALKUS, je zobrazena aktuální železniční
síť obou států se stanicemi a zastávkami, a to včetně všech zrušených tratí.
Součástí tohoto vydavatelského počinu jsou nejen zaznamenaná lokomotivní
depa, ale i železniční dílny
či kontejnerová překladiště.
Milovníci městské dopravy
ocení sítě tramvajových linek či metra v jednotlivých
městech. K tomu dodejme,
že vydání věnované Itálii
a Slovinsku vhodně doplňuje již předchozí železniční
atlasy drah Německa (zde
již čtvrté vydání), Rakouska
a Švýcarska.

Lokomotivy
trojčité i jiné

D

opravní knižní trh obohatily také další dvě zajímavé publikace, které jsou
pokračováním již zavedené edice Archiv Vydavatelství dopravní literatury:
Čtyřválcové lokomotivy a Trojčité lokomotivy
ČSD II (2. upravené vydání). Obě útlé knížečky, kde
rozsah stran nepřesáhne
48, resp. 84 stran, pocházejí z pera zručného kreslíře Miloše Kratochvíla.
První ze zmíněných sešitů se věnuje čtyřválcovým
parním lokomotivám. Publikace obsahuje výkresy lokomotiv později u ČSD
označených jako řada 275.0,
375.0 a 354.9, spolu s rekonstrukcemi na řadu 365.3,
365.2 a také rekonstruovaných řad 354.2 a 364.2. Druhý sešit s názvem Trojčité
lokomotivy ČSD II je již druhým upraveným vydáním.
Na stránkách najdeme nejen lokomotivu 386.001,
stroje 486.0 a jedinou představitelku z ČKD – lokomotivu řady 486.1. Přehled
uzavírají stroje 475.001.
Knížky lze objednat na webové adrese www.vydol.cz.

Kniha o uhranské
elektrické dráze

M

ladý autor Tomáš Haviar (ročník 1976) mistrovsky přiblížil odborné
i široké veřejnosti na 104
stranách vznik, rozvoj
a následný zánik elektrické průmyslové (cukrovarské) dráhy, „električky“,
která byla v provozu od roku
1910 pravděpodobně do roku
1939 v Záhorské Vsi na Slovensku. Kniha Uhranská
električka obsahuje řadu
cenných fotografických
záběrů a také map a nákresů a v neposlední řadě
zasvěceného textu. Dokumentační materiál autor sbíral a bádal nad ním
řadu let v desítkách archivů nejen na Slovensku, ale
i v zahraničí. Uhranská
električka je prvním svazkem nové edice Zaniklé koleje, v níž vydavatelství
Matice slovenské plánuje vydat v příštích třech letech další tituly. Edice se
věnuje zrušeným úzkokolejným průmyslovým železnicím na území dnešního
Slovenska.
Všechny publikace v této
rubrice lze mimo jiné zakoupit v prodejně Pragomodel v pražské Klimentské
ulici.
(mh)

V PRÁCI. Jako náměstkyně ředitele KCOD musí Hana Motyková zvládat oblasti osobní dopravy, obchodu i technologie.

Řídí činnost přednostů
stanic, plánuje využití
prázdných budov,
s kraji se domlouvá
na provozu čekáren.
Hana Motyková je
stále v jednom kole.

P

amatujete si ještě loňské povodně v okolí Hranic na Moravě? Byla to
právě Hana Motyková, jež jako
náměstkyně ředitele KCOD Olomouc organizovala pomoc cestujícím, kteří kvůli paralyzované
železniční infrastruktuře uvízli
během cesty.

Při mimořádnostech
klade důraz na informace

Byla to tehdy hodně mimořádná
situace. Kvůli nesjízdnosti tratí vlaky musely končit svou jízdu právě v Hranicích na Moravě.
„V tom okamžiku nebylo zřejmé, kdy a jak budou moci cestující pokračovat v jízdě do svých
cílových stanic, takže prioritní bylo odemknout čekárny, poskytnout jim základní potřeby,
zejména pitnou vodu a teplé nápoje, a samozřejmě co nejlépe
a aktuálně informovat o vývoji situace. KCOD ve spolupráci
s dispečery také řešilo náhradní
autobusovou dopravu. Podařilo
se nám nakonec všechny cestující rozvézt tak, že nikdo nemusel
ve stanicích přenocovat,“ vzpomíná Hana Motyková.
Od té doby se zajištění péče
o cestující v mimořádných situacích výrazně zdokonalilo, zejména v oblasti informovanosti.
„Troufám si říct, že tyto postupy
jsou dnes již aplikovány v celé síti

společnosti České dráhy, což jsme
mohli vidět i při sněhových kalamitách na začátku roku. Je kladen důraz na kvalitní a včasnou
informovanost cestujících, ať už
se to týká zpoždění, mimořádností na trati, jízdy odklonem či
dokonce odřeknutí spoje z důvodů nepříznivých podmínek. Dnes
tuto informaci může cestující zís-

kat již při zakupování jízdního
dokladu,“ říká náměstkyně.

Nabídneme nová vozidla

Společně s ředitelem KCOD jedná Hana Motyková s úřadem
Olomouckého kraje o dopravní
obslužnosti. „Do mé přímé kompetence spadá provozní stránka úseku osobní dopravy KCOD

KDO JE HANA
MOTYKOVÁ

V

oblasti osobní dopravy se pohybuje 25 let. Začínala jako
osobní pokladní a samostatný komerční pracovník v žst. Studénka,
od roku 2002 pracovala jako inženýrka železniční dopravy na Obchodně-provozním ředitelství
v Ostravě. Od roku 2004 jsme ji
mohli potkávat v Praze na Odboru
osobní dopravy GŘ ČD. Od ledna
2008 působí na KCOD v Olomouci
jako náměstkyně ředitele. Dokončila dálkové magisterské studium Univerzity Pardubice. Ráda si
zasportuje, potěší ji slunce, moře
a hlavně jakékoli květiny.

FOTO AUTOR (3x)

ve vztahu k zajištění služeb a odbavení zákazníka. Řídím a koordinuji činnost přednostů
osobních stanic a komandujících. Rovněž se zabývám problematikou našich provozních
zaměstnanců, jako jsou pokladníci, informátoři, skladníci přepravy a staniční dělníci. S tím
souvisí samozřejmě i ekonomická stránka chodu KCOD. Jelikož
zastupuji ředitele v době jeho nepřítomnosti, musím mít přehled nejen o svém úseku, ale také
o úseku obchodu a technologie,“
vypočítává Hana Motyková.
Při své práci musí samozřejmě přihlížet k efektivitě provozu. Spolu s Regionální správou
majetku a samosprávami obcí
a krajů hledá řešení, co s prázdnými staničními budovami a kde
provozovat čekárny. „Věřím, že
časem nabídneme našim zákazníkům i nová vozidla. Lidem se
hodně líbí Regionovy nebo CityElefanty,“ dodává.

Poprvé před kamerou

SETKÁNÍ TALENTŮ. Na workshopech má možnost poznávat zaměstnance z dalších úseků Českých drah.

Něco z toho, co se naučila a učí
v praxi, využila Hana Motyková
na workshopech Setkání s talenty. „Tahle setkání mi umožnila proniknout hlouběji do práce
jednotlivých úseků Českých
drah. Svou kreativitou, akčností
i zábavností mě mile překvapilo
první setkání, které uvedl náměstek Miroslav Šebeňa. Mimo
jiné jsme měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži naše reakce
v rozhovoru s televizním redaktorem a pak se podívat na film,
jak opravdu vypadáme před kamerou. Rozhovory v rozhlase
jsem již několikrát absolvovala,
ale před kamerou jsem stála poprvé,“ říká s úsměvem Hana MoMartin Navrátil
tyková. 

ožná mám pro vás nápad, jak zvýšit tržby
ČD. Předem se omlouvám,
jestli je to hloupost, to musí
asi posoudit odborník. Je mi
67 let a jsem už 6 let v důchodu. Mám modrou průkazku, kterou dokládám
nárok na zvláštní, poloviční jízdné. Kdyby ale nebyla
In-karta/Rail plus s aplikací
In-senior limitována věkem
70 let, okamžitě si ji koupím. A možná by to udělalo i vícero lidí. Vždyť český
čerstvý důchodce má stejně hluboko do kapsy jako
sedmdesátník, ale určitě
cestuje víc než ještě ti starší. Uvědomte si, že důchodci představují v ČR opravdu
hodně velkou skupinu
lidí. No a cestovat osobními a spěšnými vlaky „zdarma“, to je velké plus! Měli
byste zkusit akci, která by
běžela třeba měsíc, kdy by
si důchodci do 70 let také
mohli koupit aplikaci Insenior na 1 rok. Schválně,
jaký by byl o to zájem? Přeji ČD hodně úspěchů. Mám
železnici rád, můj tatínek
pracoval na dráze celý život
až do svých 71 let.

Václav Klaban

V dubnu začaly
nostalgické jízdy

P

řišlo jaro a sezona
zvláštních a nostalgických vlaků se rozjela naplno. I Zubrnická museální
železnice začala se svými
akcemi. V sobotu 3. dubna
vyrazil motoráček z Lovosic
do Uštěka, odtud se vrátil
dvakrát do Litoměřic horního nádraží. Pro děti byly
připraveny omalovánky lokomotivy. Třemi páry vlaků
se svezlo asi 300 cestujících.
Následující sobotu
10. dubna se konal už tradiční pochod Do Okoře bez

oře. Kdo nechtěl jít 8 km
ze Zákolan, mohl se vydat
na krásnou projížďku z Kralup do Podlešína a odtud
úvratí do Noutonic. Odpoledne patřilo odvozu výletníků zpět ze Zákolan
do Kralup. Navečer se celá
souprava vydala do severních Čech. I když počasí nebylo nejteplejší, motoráky
převezly více než 1 100 evidentně spokojených cestujících. Všem sponzorům
děkujeme, zejména SŽDC
a RCP Ústí nad Labem a Praha. Další akce na stránkách
www.zvz.cz. Stanislav falta
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 6.: I v takové době jsme museli žít
Kdo ničí státní
majetek, nezaslouží si
slitování. Když povolí
guma na kravatě,
hrozí pokuta.

P

ředkládám doslovný přepis
záznamů, jak se dochovaly v mé sbírce. Zdůrazňuji, že pokusy o úřední jazyk jsou
původní.

Odvážný zásah
proti banditům

Dne 6. 5. 1971 jsem zjistil, že pět
chlapců poškozuje střechu vodárny tím, že skákají na střeše, zdivo
padá do baterií a dalšího čerpacího zařízení. Viděl jsem ničení
tohoto státního a tudíž majetku
ČSD, a proto bylo mojí povinností
jako zaměstnance ČSD ve funkci
vedoucího stanice závislé na provozu této čerpací stanice, abych

zasáhl a překazil toto ničení
a běsnění. Povolal jsem na pomoc
signalistu a běželi jsme k čerpárně. Tito bandité a ničemové
nás však zpozorovali, seskočili ze střechy a nasedli na jízdní
kola a jali se ujíždět pryč. Anšto
jsem toto zjistil, vydal jsem veškeré svoje síly do poklusu a tak
jsem dohonil posledního banditu. Moje poslední síly stačily jen
k tomu, abych se uchytil ujíždějícího ničitele za sedlo kola a tím
ho zadržel. Přitom však jsem zastrčil levý ukazováček za péro
sedla, čehož jsem si z radosti ani
nevšiml. Toto však k mé neradosti zpozoroval ničema na kole
a dosedl prudce na sedačku a já
byl takto banditou vlečen.
Mimo radosti z pronásledování a z únavy jsem nevěděl, že
mám zlomen tento prst. Zdůrazňuji, že úraz jsem si zavinil ze
zájmu o podnik, nikoliv z lehkomyslnosti a vypočítavosti. Byla

to jediná možnost, jak pokaziti
dílo zkázy. Bohužel to stálo bolest, zlomeninu prstu, pracovní
úraz, avšak dílo se podařilo! Náčelník stanice XY.

Dali se na ústup
ke státní hranici

M

ám založený sešit, do kterého si zapisuji nebo nalepuji perly, které přináší život
na železnici. Jako první je dopis
náčelníka stanice adresovaný
náčelníkovi provozního oddílu.
Jsou tu i další poznámky z provozu, které úsměvně ilustrují
dobu, ze které pochází. Té době
se říkalo normalizace. Často
jsem se ptal, jak by jednala stejná osoba v současné době. Nemám na to ale odpověď.

Projednání narušení pravidelnosti grafikonu vlakové dopravy
žst. Ostrov nad Ohří – vyloučení cestujícího. Ve vlaku 7019 cestovala tlupa podnapilých cizích
státních příslušníků (DDR), kteří ve vlaku kouřili a obtěžovali
cestující. Když jsme je s jedním
příslušníkem VB z vlaku vypudili, dali se na ústup ke státní
hranici, takže pokutu nebylo
od koho vybrat. Zpoždění vlaku
30 minut.

Příště kravatu bez gumy

Odpověď na závady zjištěné při
kontrolní jízdě dne 1. 1. 1986.
Na vytknuté závady v ustroje-

nosti a postoji u vlaku výpravčí vypovídá následovně. „Jsem
si vědom, že u vlaku 7602 jsem
nestál tak, jak mi ukládá předpis, ale od 11. 5. 1984 mám potíže
s pravým kolenem, které mě čas
od času bolí. Tím pádem nemohu
u každého vlaku stát tak, abych
důstojně reprezentoval ČSD.
V budoucnu se vynasnažím,
abych u osobních vlaků a rychlíků stál v postoji předepsaném. Co
se týče kravaty na půl žerdi, tak
k tomu mám jediné vysvětlení.
Jelikož bylo 1. 1. 1986, vzal jsem
si nové oblečení, tak i kravatu,
kterou jsem doposud neměl, tudíž jsem nemohl vědět, že guma
na kravatě je vytahaná, a proto
mě padala dolů. Příště si kravatu
zajistím lépe proti padání nebo si
vezmu kravatu bez gumy.”
Poznámka kontrolního orgánu:
Vyřízeno. Výpravčí za 100,- Kčs,
náčelník stanice za 150,- Kčs.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Natura Viva
v Lysé nad Labem

19/2010

Jak Remagen vstoupil do historie

O

d 19. do 22. května se
v Lysé nad Labem koná
veletrh Natura Viva 2010.
Jde o jedinou každoroční
odbornou výstavu tohoto
typu u nás, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající
v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Otevřeno bude vždy
od 9 do 17 hodin, základní
vstupné činí 120 korun. Pavilon Českých drah naleznete v pavilonu A1.

Po stopách
kocoura Mikeše

V

ydejte se s námi na kole
či pěšky v sobotu 22.
května na výlet do Ladova
kraje, kde žili oblíbený kocour Mikeš a další postavy
Josefa Lady. Na pohádkové cestě je připraveno několik zastávek, na kterých
se k nám můžete přidat,
pokud s námi nepůjdete
od začátku. Budeme se těšit na malé i velké účastníky. Vaši čtyřnozí mazlíčci
budou také vítáni. Sraz je
v Mirošovicích na parkovišti
u nádraží v 10.00 h, odchod
nebo odjezd z Hrusic v 11.30
h, příchod do Mnichovic
ve 13.30 h, do Říčan k infocentru v 16.30 h. Délka celé
trasy je asi 21 km. Další informace vám podá Lenka
Fortinová na adrese lenka.
fortinova@infoglobe.cz.

Pražský motoráček
čtyřikrát denně

O

d začátku května se
mohou všichni obyvatelé i návštěvníci Prahy
projet historickým motorovým vozem po nejkrásnější
železniční trati na území hlavního města. Vlaky
Pražského motoráčku budou provozovány každý nepracovní den až do konce
října čtyřikrát denně v trase Praha hlavní nádraží –

Praha-Zličín. Od 13. června
přibude ještě jeden pár spojů navíc. Ve vlaku je zajištěna přeprava jízdních kol
a také možnost zakoupit si
během jízdy u vlakového
personálu základní občerstvení a suvenýry. K cestě lze
využít jízdní doklady PID.

Železnice nejen
v okolí Zbiroha

M

ěstské muzeum ve Zbirohu srdečně zve na výstavu Železnice, Zbiroh
mezi Prahou a Plzní, která se koná až do 20. června.
Výstava představuje dobové
snímky železničních stanic
a zastávek na trati bývalé
České západní dráhy (Praha
– Furth im Wald). Podrobně je zde zachycena historie
zbirožského nádraží a železnice budované v 70. letech
19. století, v době podnikání legendárního B. H.
Strousberga na Zbirožsku.
Návštěvníci dále mohou
zhlédnout mnohé historické předměty ze sbírek
Václava Simbartla, spjaté s provozem na železnici
z doby více či méně vzdálené. Výstava je otevřena
od úterý do neděle od 9.00
do 16.30 h. Bližší informace
najdete na www.zbiroh.cz.
(hop, mn)

SYMBOL OSVOBOZENÍ. Zbytky Ludendorffova mostu dnes návštěvníkům připomínají postup americké armády přes Rýn na konci 2. světové války. 

Ocelový železniční
most u Remagenu
sehrál důležitou
roli v závěru druhé
světové války. Dnes
z něj zbylo jen torzo,
ale i to je zajímavou
technickou památkou.

B

yl březen 1945, mnozí už
tušili, že konec druhé světové války se blíží. Nezadržitelně postupující americká
vojska měla před sebou zásadní přírodní překážku. Široký tok
Rýna v sevřeném údolí se stal poslední nadějí německých vojsk
na obranu. Všechny silniční i železniční mosty přes řeku byly v té
době už zničeny. Až na „záložní“
Ludendorffův most.

Pro Američany
byl vyvážen zlatem

Jednalo se o 325 metrů dlouhý
ocelový most o třech polích s typickými dvojicemi „hradních“
mostních věží se střílnami. Navrhl ho architekt Karl Wiener
z Mannheimu a v letech 1916–
1918 z čistě vojenských důvodů
vystavěla firma Grün & Bilfinger.
Na pravém břehu na něj navazoval 383 m dlouhý (dnes zazděný)
tunel skalním masivem Erpeler
Ley. Dolní mostovka vedle vozovky nesla i traťovou spojku ze Sinzigu na levobřežní páteřní trati
Koblenz – Bonn – Kolín nad Rýnem do Unkelu k pravobřežní
Wiesbaden – Kolín. Levé předmostí leží na katastru obce, jež
mostu dala jméno. A pod ním ho
zná celý svět.

TORZO. Zbytek provizorního mostu je uchován v těsném sousedství toho původního.
Někteří jej označovali za nejhezčí ocelový most přes Rýn,
americký generál Eisenhower
se o něm vyslovil takto: „Tento most je vyvážen zlatem!“ Zůstal totiž posledním nezničeným
mostem přes řeku. Dne 7. března
1945 po něm přešly první americké jednotky. Most i přes urputnou německou obranu, včetně
pokusů o vyhození do vzduchu
a leteckých náletů, přispěl
k rychlému přesunu amerických
tankových svazů na východní břeh a dál do nitra Německa,
a tím i ke zkrácení války o několik týdnů. Jeho poškození bylo tak
vážné, že se 17. března zřítil a pohřbil 28 amerických vojáků.

Co najdete ve městě

Na levém předmostí vznikl roku
1987 památník míru. Ten můžete navštívit i vy, a to od 7. března do 15. listopadu denně od 10
do 17 hodin. Vstupné činí 7 eur
a mimo jiné tu najdete hřbitov
padlých vojáků. O rozsahu bojů

INFOrmace
O MOSTU
• Délka mostu je 325 metrů.
• Největší výška oblouku činí
29,25 metru, maximální
světlá výška 14,8 metru.
• Hmotnost konstrukce byla
4 642 tun.
• Postavila ho firma Grün
& Bilfinger podle návrhu
architekta Karla Wienera
z Mannheimu.
• Oficiální křest mostu provedl
poslední německý císař
Vilém II. dne 1. května 1918.
• Americká armáda se přes
most přesouvala ve dnech
7. až 17. března 1945. Potom
se most zhroutil, přičemž zemřelo 28 vojáků.
• V roce 1968 o něm natočil
americký režisér John Guillermin válečný film s výstižným názvem Most
u Remagenu. Exteriéry se
natáčely v Československu,
převážně v Davli a Mostu.

FOTO pixmac

svědčí mohutné věže i rozbité
klenby inundační části mostu.
Samotný Remagen je nenápadné, útulné a hezky opravené
městečko, jakých jsou na Rýnu
desítky. Městu dominují věže
mohutného románského kostela svatého Petra a Pavla, který
byl dostavět do dnešní podoby až
roku 1900. Samotný název města
pochází z keltského Rigomagos
nebo Rigomagus, osídlení tu bylo
prokázáno již před 2 tisíci lety.
Možná ještě nápadnější stavbou
je série štíhlých věžiček kláštera
a kaple Apollinaris. Zajímavá je
i kaple V závětří. Nedaleko od Remagenu na pravém břehu Rýna
stojí na návrší nad řekou rovněž
známý zámek Drachenburg.

Malebné Porýní

Do Remagenu se dostanete pohodlně vlakem.  FOTO autor (2x)

Hrad Namedy, jižně od Remagenu, je jedním z desítek, tyčících se nad Rýnem. Jeho počátky
sice sahají někam do 14. století,
ale do dnešní podoby byl přestavěn teprve na počátku minulého
století, aby hned posloužil jako
vojenský lazaret. Nepřehlédnutelný farní kostel svatého Petra
v Sinzigu je pozdně románskou
bazilikou s křížovými klenbami. První větší město ve směru
ke Koblenci, Andernach, je vedle
řady památek a městského hradu
známé svým gejzírem pramene
uhličité minerální vody.
V podstatě celé střední Porýní je velmi pohledné a turisticky
atraktivní. Nespočet malebných
měst a vesniček, svahy porostlé vinicemi a desítky nápadných
hradů a zámků jsou ta největší
lákadla, proč se na jih spolkové
země Porýní-Vestfálsko k Rýnu
vydat.
Martin Navrátil

Nejstarší botanická zahrada v Česku
Pokud máte rádi naši
i exotickou květenu,
máme pro vás
ideální tip na výlet.
Zvláště vhodný je pro
návštěvníky s dětmi.

S

everočeská krajská metropole Liberec je ideálním výletním cílem. Turista v jejím
okolí najde mnoho příležitostí
k pořádným výšlapům, poslední
lanovkou v majetku ČD může zdolat místní dominantu Ještěd nebo
zamířit do aquaparku, zoologické
zahrady či do zahrady botanické.
Botanická zahrada Liberec, jak
zní její oficiální název, je nejstarší na našem území. Její tradice
trvá již přes 110 let. Ale rozhodně

nepůsobí jako nějaká stařenka!
Největším lákadlem středoevropských botanických zahrad jsou
určitě jejich skleníky s exotickými rostlinami z tropů. Obří palmy, liány, orchideje a ve vodních
nádržích rostoucí lekníny v čele
s okouzlujícím druhem Victoria
regia. O něm se říká, že na svých
listech unese i dítě.
V tomto směru není výjimkou ani liberecká zahrada, která disponuje moderně řešeným
areálem devíti expozičních skleníků od Pavla Vaněčka s plochou
asi 3 tisíce čtverečních metrů.
Uvnitř je představeno 13 různých
botanických témat zahrnujících
téměř všechna podnebí naší planety kromě Arktidy. Návštěvník tam může během pár minut
na vlastní kůži poznat sucho

CO SE HODÍ VĚDĚT o zahradě

1

3

2

4

KDE A KDY.
Zahrada se nachází nedaleko liberecké zoo a Lidových sadů,
kam je možné dojet od nádraží
přímo tramvají. Otevírací doba je
od 8 do 18 hodin.
ZA KOLIK.
Vstupenka stojí 80 korun,
děti platí polovic.

HISTORIE.
Výstavba začala v roce 1893,
o dva roky později byla předána do užívání. Novodobá éra byla
zahájena v roce 1954.
POPULARITA.
Do zahrady ročně zavítá asi
100 tisíc lidí. Rekord, téměř 394
tisíc návštěvníků, je z roku 1981.

australského kontinentu i vlhký
deštný prales.
V oddělení masožravých rostlin si určitě vzpomene na filmovou Adélu, která ještě nevečeřela.
Strach zde ale není na místě a člověk po pár minutách může v klidu pokračovat třeba do pravěku.
Sice zde nenarazí na dinosaury, ale rostlinstvo pavilonu plné
přesliček a kapradin vytváří atmosféru dávnověku.
Za prohlídku stojí také venkovní expozice ovlivněná místním
vlhkým podhorským klimatem.
Díky němu zde vyniká například
rozsáhlé alpinum s horskou květenou. Nejvíce však lákají na počátku června bohatě kvetoucí
pěnišníky nejrůznějších barev
a velikostí.  Petr Šťáhlavský

