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Na nádraží
si pochutnáte

Zimní zábava
na Lipně

Jeřáby jsou jeho
práce i koníček

Olomoucká restaurace
Porto si u zákazníků buduje
dobré jméno. 
STRANA 4

Až do konce března mohou
lyžaři využít víkendový spoj
ČD YETTI.
STRANA 2

Petr Zýka není jen vedoucí
nehodového vlaku, ale také
úspěšný modelář. STRANA 7

krátce

sloupek
Pronájem jako
cesta ke kvalitě

Zájem o informace
na webu ČD

Díky příjmům
z pronájmu získáme
prostředky na opravu
budov a zlepšíme
služby cestujícím.

O

prava nádražních budov je pro České dráhy prioritou. Z tohoto důvodu hledáme finanční zdroje
na potřebné investice. Vedle
prodeje zbytného majetku
je chceme získat z pronájmu

V

souvislosti se sněhovými přeháňkami došlo
k prudkému růstu návštěvnosti webových stránek
Českých drah. Například
v pátek 8. ledna jsme zaznamenali více než 48 tisíc internetových uživatelů, přičemž průměrná doba strávená na webu ČD činila přes
patnáct minut. Každý uživatel si v průměru otevřel
tento den téměř osm stránek na našem webu. Nejvíce byla využívána aplikace pro zobrazení polohy vlaku. Lidé se dále dívali – kromě úvodní strany – především na přehledy mimořádností a výluk.

Cestovní ruch
ovládne Brno

O

d čtvrtka 14. do neděle 17. ledna se konají na brněnském výstavišti mezinárodní veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour. České dráhy jsou již
tradičním vystavovatelem.
Letos budou mít stánek
v nově otevřeném pavilonu
P. Důraz bude kladen například na propagaci In-karty, eTiketů a vlaků SC Pendolino. Počítá se i s menším
koutkem pro děti. Spoluvystavovat s Českými drahami bude i společnost ČD travel. V loňském roce se veletrhů zúčastnilo téměř 33 tisíc návštěvníků.

Ústecký kraj
v Království železnic

P

rvním regionem na obřím železničním modelu České republiky se stal
Ústecký kraj. Lidé si jeho
zmenšenou dominantu mohou od 14. ledna prohlédnout v Království železnic na pražském Smíchově.
Na programu je i křest knihy
Pavla Schreiera Příběhy z dějin našich drah z vydavatelství Mladá fronta. Na modelu, kde se objevují například města Děčín, Ústí nad
Labem, pivovar ve Velkém
Březně a Mariánská skála,
odpracovali modeláři dohromady osmnáct tisíc hodin.

Nová zastávka
ve Smržovce

Z

kušební provoz začal
1. ledna na nově vybudované železniční zastávce Smržovka-Luční na trati Harrachov – Tanvald – Liberec. Zastávka, která je
umístěna mezi stanicí Smržovka a zastávkou Smržovka střed, je součástí projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, který podpořila Evropská unie částkou 25,7 milionu korun.

(hop, tis)

MILAN
MATZENAUER
Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

BÍLÁ PEŘINA. Vytrvalé přívaly sněhu znamenají zátěž především pro provozní zaměstnance. 

FOTO MARTIN NAVRÁTIL

Sněhová kalamita udeřila
Během víkendu
nás postihla
sněhová kalamita.
Připravovali jsme se
na ni předem a už
ve čtvrtek jsme přijali
preventivní opatření
pro zaměstnance
v provozu.

P

ředpověď počasí se bohužel vyplnila a sníh prověřil všechny naše lidi v terénu. K rozsáhlejšímu přerušení provozu nedošlo jen díky jejich obrovskému nasazení. Vlaky se na mnoha místech staly jediným spolehlivým dopravním
prostředkem.
Důraz jsme kladli na maximální zákaznickou péči a podávání informací. Cestujícím
jsme zpřístupnili nádraží, zaměstnanci jim vařili čaj a podávali informace o odjezdech a náhradách vlaků. I přes velké problémy dovezly naše vlaky své
pasažéry bezpečně, byť se zpožděním.

Nejdřív Morava, pak Čechy

Kalamita udeřila nejdříve v pátek
na Moravě. Celodenní sněžení zásadně ovlivnilo situaci na brněnském a přerovském nádraží. Největší komplikace působily výhybky. Jejich zavátí a namrzání prodlužovalo přípravu vlakových
cest. Sníh proto odklízel každý,
včetně skladníků přepravy, osobních pokladních, výpravčích,
signalistů, posunovačů či revizorů. Spoje se zpožďovaly a unavení cestující čekali v přeplněných
nádražních halách. Na zpoždění však zdaleka nedopláceli jen
oni. Jedna z vlakvedoucích v Brně
kupříkladu nastoupila na směnu
a kvůli zpoždění jí místo šestihodinového odpočinku zbyla jen hodina. Tak akorát čas na sprchu
a nástup do práce, ve které nepřetržitě strávila 21 hodinu. Podobných případů byly desítky.
Během soboty pak na Moravě vystřídal sněžení namrzající
déšť. Sníh pro změnu trápil východní Čechy, nejvíce pak Pardubicko a Královéhradecko. Když
mezi stanicemi Hněvčeves a Všestary najela Regionova do závěje
a vlak zůstal na širé trati po okén-

Poděkování

V

ážení kolegové, velice si
cením nasazení každého z vás. Většina z vás musela pracovat daleko nad rámec
svých obvyklých povinností i ve svém osobním volnu.
Poděkování patří skutečně
všem. Asi nejlépe to v pátek
zvládali v Olomouci, v sobotu
a v neděli zase v Hradci a Pardubicích. Zapomenout nesmím na dispečery osobní dopravy, komandující nebo vlakové čety. Směny se prodlužovaly o dlouhé hodiny a ani
když jsme budili zaměstnance na ubytovnách, nesetkali
jsme se s odmítnutím. Mnozí
z nich přespávali v práci.
Ne všem zákazníkům jsme
dokázali vyhovět, ne všichni
byli spokojení. Těší mě ale, že
jsme tentokrát zaznamenali minimum kritiky. Je to výsledek postupně se zdokonalujícího systému informování veřejnosti o mimořádnostech,
ale především aktivního a profesionálního přístupu provozních zaměstnanců.

ka ve sněhu, vlakvedoucí přes čtyři hodiny uklidňoval cestující
a odhrnoval sníh kolem soupravy.
Kalamita zasáhla i naše sousedy
a některé vlaky z Polska přijížděly i s pětihodinovým zpožděním.

Zpoždění většinou
ve snesitelných časech

Situace se trochu stabilizovala až
v neděli, i když komplikace nastaly na hlavním koridoru z Prahy přes Českou Třebovou na Moravu. Husté sněžení neustávalo,
přesto se dařilo udržet drtivou
většinu tratí nepřetržitě v provozu a zpoždění vlaků se i díky
skvělé práci dispečerů pohybovalo maximálně do hodiny a půl.
Přibližně na šest hodin musel
být přerušen provoz na hranicích
se Slovenskem, a to mezi Mosty
u Jablunkova a Čadcou. S postupem času začal sníh těžknout
a namrzat a my jsme očekávali
nedělní odpolední a večerní špičku. Doprava houstla, ale přes problémy v okolí Kolína se nakonec
podařilo udržet zpoždění vlaků
ve snesitelných časech.
Petr Žaluda

Autor je generální ředitel ČD.

Jak plyne život u zastávky Žim
Pokud se
vydáte na výlet
na severočeskou
Milešovku, možná
bude vaším výchozím
místem zastávka
a nákladiště Žim.

K

dysi to bývalo nádraží,
dnes už jen zastávka. Trať
097 byla vystavěna zhruba
za rok a uvedena do provozu roku
1897 uhelnou Ústecko-teplickou
drahou jako první úsek tzv. severočeské transverzální dráhy.

Nádherný pohled do údolí

Šestadvacetikilometrový úsek
mezi Labem v Lovosicích a Bílinou v uzlových Úpořinách znamená pro motorový vlak strmé
stoupání až 24 promile. Partie
v Opárenském údolí, nemluvě
o pohledu od Dobkoviček do údolí Labe, patří k nejhezčím místům transverzálky. Kráse neu-

bral ani v současné době dostavovaný obří viadukt dálnice D 8
přes údolí. Před Radejčínem,
v kamenem obloženém zářezu
mezi km 22,8 a 22,9, si motorová osmsetdesítka
v nadmořské výšce
371,453 konečně
oddechne a dál
se klesá. Třeba do Žimi (německy Schimma) ve výšce
334,6 m.
V době naší
návštěvy tu
výkon závorářky prováděla paní Matysová. Jak mi
prozrad ila,
slouží tu dva
roky a předtím čtyři roky
pracovala v dopravně Třebívlice. Po zvednutí závor mi
ukázala peč-

livě „opečovávanou“ čekárnu
a povzdechla si,
že to není tak
dlouho, co se tu
cestujícím prodávaly i jízdenky.

Připomínky zašlé slávy

Za zastávkou směrem k Bořislavi je 18 metrů vysoký násep vytvořený z materiálu vytěženého z nedalekého zářezu a tvořící zde tzv. ztracený spád, který by mohl posloužit při případném ujetí vozu při posunu.
Na manipulační koleji
dnes stojí odstavené nákladní vozy, které připomínají dlouholetou
slávu nákladní dopravy
přes Středohoří.
Ještě v 60. letech tu
sváděly boj čety parních
lokomotiv, když dopravovaly prázdné uhelné vozy do pánve.
Minulostí je i obsluha kamenolomu
v Dobkovičkách, protože firma Tarmac CZ používá nákladní auta. Zato
motoráčky mezi Teplicemi
a Lovosicemi tu dál neúnavně a v pravidelném taktu oživují koleje.
Martin Navrátil

volných prostor obchodníkům. Z tohoto důvodu jsme
v polovině prosince vypsali
výběrové řízení na nájemce,
kteří by měli drahám zajistit dodatečný příjem a zároveň zlepšit kvalitu doplňkových služeb ve stanicích.
Do 4. ledna obdržely dráhy celkem pět nabídek. Kdo
bude nakonec obchody s potravinami, lékárny a sázkové kanceláře ve stanicích
provozovat, to by mělo být
známo do konce ledna. Základním kritériem je nabídnutá cena pronájmu
za metr čtvereční, nicméně
musíme přihlédnout také
k předchozím zkušenostem
uchazečů a k jejich schopnosti financovat opravy prostor, ve kterých budou provozovny umístěny. Chceme, aby se první obchody
otevřely nejpozději v polovině letošního roku.
Přestože zákon v tomto
případě nevyžaduje vypsání veřejné obchodní soutěže, rozhodli jsme se hledat nájemce prostřednictvím výběrového řízení. Cílem takového postupu je
rychlost a transparentnost
výběru a snaha o vyjednání co nejvýhodnějších podmínek. Firmy, které dokáží zajistit doplňkové služby v celé síti ČD, navíc musí
garantovat stejnou úroveň
i v méně lukrativních lokalitách, kam se jiní obchodníci nehrnou.

anketa
Jak se vás dotkla
změna jízdního řádu?
Jaromír Brabec

Důchodce,
Choceň
Jízdní řád mi
zcela vyhovuje. Připomínky mám jen k strmým schodům a těžce ovladatelným
dveřím u rychlíků.

Jan Lang

Student,
Prachovice
Pro mne to byla
pozitivní změna. Od lokálky
mi přibyl jeden přípoj, takže teď mohu ráno déle spát.

Barbora Chromcová

Studentka,
severní Morava
Jediná změna,
která se mě dotkla, bylo zrušení prvního ranního osobního vlaku z Těšína, jinak mi
to jezdí pořád stejně. (dn)
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Aktuality

mluvčí čd
Realita očima
novináře
Každý den chrlí média
tisíce zpráv. Pro lepší
orientaci vytváříme
souhrnný monitoring
z dění na české železnici.

M

ožná právě jako já patříte k lidem, kteří potřebují vědět, kde se takříkajíc co šustne. Cestou
do práce čtete noviny, pročítáte zpravodajské portály nebo posloucháte zprávy
v rádiu. Občas přemýšlím,
kolik informací denně tak-

Petr Pošta
Tiskové oddělení
Českých drah
to média vytvoří. Gigabyty
nebo snad terabyty? Možná.
Pro České dráhy má hodnotu samozřejmě jen část.
Snad všude ve světě patří železnice k jakýmsi „mediálním otloukánkům“.
A je potřeba poznamenat,
že v řadě případů neprávem. Aby se alespoň částečně změnil mediální obraz
Českých drah, musíme neustále držet krok s novináři a včas reagovat na jejich
podněty. Základem je monitoring médií, který každý
pracovní den ráno vytváří
tiskové oddělení a zveřejňuje ho pro všechny zaměstnance na intranetových
stránkách monitor.cd.cz.
Ze zhruba tří set stran textů o železnici připravujeme každý den mezi 7. a 9.
hodinou ještě užší výběr
s tím nejpodstatnějším. Nejen vedení společnosti, ale
i vy všichni se tak v desítkách textů rychle zorientujete. Zároveň si můžete udělat představu o tom, jak novináři uvažují, co je zajímá
a jakým způsobem s informacemi pracují. Když pak
obraz železničního světa viděný novináři porovnáte se
skutečnou realitou, snáze
pochopíte, proč jsou na nás
někteří zákazníci nabroušení už předem.

z médií
Nádraží v Telči
v nové podobě
Jihlavský Deník v pondělí
11. ledna informoval o pokračující rekonstrukci nádraží
v Telči.

Práce začaly loni v červenci a skončí letos v květnu. Nádraží se má přiblížit
původnímu vzhledu z první
poloviny 20. století. Veškeré úpravy musí být konzultovány s památkáři. Cestující se dočkají nového vestibulu, čekárny a toalet.

V Brně chtějí
velký terminál
Vyškovský Deník se ve středu
6. ledna věnoval tématu propojení vlakového a autobusového nádraží v Brně.

Skupina, která se zabývá
možnou přestavbou Železničního uzlu Brno, doporučila znovu vypracovat studii, která zahrne autobusový terminál do projektu
přesunu vlakového nádraží.
Investorem terminálumá
být přímo město Brno.

Nový sobotní
vlak do Poličky
Televize ČT 24 se 9. ledna věnovala spoji na trati 261.

Ranní vlak z Poličky
do Borové u Poličky a zpět
jezdí už i v sobotu, nejen
v pracovní dny. Spoj s číslem 33300 vyjíždí z Poličky
ve 4.35 h, do Borové dorazí
ve 4.50 h. Na zpáteční cestu se vydá pod číslem 33301
ve 4.56 hodin. Vlaky si objednal Pardubický kraj.
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Sněžný muž? Ne, YETTI

téměř vždy úplně včas,“ svěřil se
jeden z cestujících. „Výhodou
je, že v Českých Budějovicích
a v Rybníku nemusíme přestupovat a přenášet zavazadla. A taky
je dobré, že voucher k jízdence
nám poskytuje dopravu autobusem od lipenského nádraží k lanovce bez placení a máme s ním
i levnější skipasy. Jen bych se přimlouval za lepší propagaci tohoto
vlaku ve stanicích, kde zastavuje,“ doplnil mladý lyžař.

V sobotu 19. prosince
vyjel z Tábora první
speciální vlak ČD
YETTI v aktuální zimní
sezoně. Zajímalo
nás, jak velký zájem
vyvolá a zda s ním
a s doprovodnými
službami budou
cestující spokojeni.

vlak čd yetti jezdí
každou sobotu
a neděli až
do konce března.

N

ápad jihočeských železničářů z roku 2008 na pravidelný lyžařský vlak mezi
Táborem a Lipnem nad Vltavou
se ujal. V letošním jízdním řádu
tento spoj naleznete pod označením Sp 1760/1, resp. Sp 1764/5.

S vlakem ČD YETTI dorazilo
v sobotu 19. prosince přibližně 40
lidí. Přesvědčili jsme se, že cestující přistupovali i v nácestných
stanicích. Skibus k lanovce byl
včas přistaven a všechno klapalo,
jak mělo. Ochotný řidič skibusu
s přehledem zvládl uložení zavazadel a nástup cestujících. U lanovky pak byli naši cestující mezi
prvními, zhruba půl hodiny před
tím, než začal zvýšený nápor zájemců. Mrzlo, až praštělo, takže
přišlo vhod „horké jablíčko“ z rukou příjemných děvčat. O dobrou
náladu lyžařů se starali i maskoti
Skiareálu – Kapitán Lipánek a Foxík, kteří se věnovali především
malým návštěvníkům na dětské
sjezdovce.

Pohodlná cesta
až na svah k lanovce

Vlak můžete použít každou sobotu a neděli až do 28. března a cestující se s jeho pomocí dostanou
až ke sjezdovce ve Skiareálu Lipno. Z Tábora odjíždí v 5.45 h, z Veselí nad Lužnicí v 6.19 h a z Čes-

od nádraží vás
k čtyřsedačkové
lanovce zaveze
zdarma skibus.
kých Budějovic v 7.00 h, přičemž
příjezd do Lipna nad Vltavou je
v 8.47 hodin. Nastoupit do něj
lze i v dalších vybraných stanicích a zastávkách.
„Od nádraží v Lipně sveze zdarma cestující přímo k dolní stanici nové čtyřsedačkové lanovky ve Skiareálu Lipno navazující skibus,“ doplňuje Pavel Kosmata z Krajského centra osobní
dopravy Českých drah v Českých
Budějovicích. „Zpět vyjíždí vlak
ČD YETTI z Lipna nad Vltavou
v 17.10 hodin, do Tábora přijede
čtyři minuty po 20. hodině. Odjezd skibusu z lyžařského areálu
je přesně v 16.40 hodin,“ upřesňuje Kosmata.
Lyžaři ze středních Čech se
do Skiareálu Lipno dostanou pohodlně vlakem EuroCity Anton
Bruckner (odjezd z Prahy hl. n.
v 7.16 h) s přestupem v Rybníku
na regionální spoj Os 20902. Pro
cestu zpět do Prahy doporučujeme použít vlak ČD YETTI, vystoupit z něj v Českých Budějovicích, kde je přípoj na rychlík Šumava (s příjezdem do Prahy hl. n.
ve 21.40 h).

RADOVÁNKY NA SNĚHU. Do Skiareálu Lipno jezdí velcí a malí
Foto ARCHIV ČD
lyžaři za zábavou i zimním sportem. 

ZVÝHODNĚNÉ CENY PRO CESTUJÍCÍ

P

ři nákupu jízdenky SONE+
v ceně 150 Kč (platí v osobních a spěšných vlacích a vlacích
ČD YETTI) získají cestující dva
vouchery, po jejichž předložení
na pokladně Skiareálu Lipno mají
nárok na levnější skipas. Například jednodennní skipas pro dospělého bude stát při uplatnění
voucheru jen 340 korun namísto 490 korun, u dětí do 18 let celodenní skipas bude stát 240 korun namísto 340 korun. Obdob-

né výhody lze získat i při nákupu
jízdenka SONE+ platné i v rychlících, která stojí 450 korun.
Pokud jede víc jak dva dospělí, lze použít jízdenku REGIONet
za 300 korun platnou až pro pět
osob v osobních i spěšných vlacích. Voucher v takovém případě
obdrží každá osoba. Kromě toho
zmíněný voucher obdrží každý
cestující se zpáteční jízdenkou
do stanice Lipno nad Vltavou,
a to v libovolný den v týdnu.

První desítky
lyžařů nastupují

V úplně prvním vlaku ČD YETTI v této sezoně jsme narazili
na skupinku mladých lidí ze Soběslavi. „Už minulou zimu jsme
tímto spojem jezdili a přijeli jsme

NASTUPOVAT. Vlakem ČD YETTI se při první jízdě svezly asi čtyři
Foto jiří junek
desítky sportuchtivých cestujících.

Kouzelné prostředí
u přehrady

V době naší návštěvy ještě nebyla přehrada zamrzlá. Až ale zesílí
led, vytvoří se na ní jedenáctikilometrový bruslařský okruh (nejdelší u nás), který učiní návštěvu
Lipna ještě atraktivnější. Brusle
si zde můžete samozřejmě vypůjčit. V okolí se také nachází hustá síť lyžařských běžeckých tras.
A koho omrzí sportování, ten se
může vydat na procházku krásnou přírodou a navštívit památky
třeba v Rožmberku, Vyšším Brodě nebo Frymburku.
Na závěr jsme se zastavili v pokladně lipenské železniční stanice. Zdejší zaměstnanec Stanislav Zeman pracuje jako železničář už od roku 1955, zejména
jako dirigující dispečer, náčelník a později přednosta ve stanici Loučovice. Když jsme se
zmínili o lyžování, tak odvětil,
že lanovky také spadají pod dozor Drážního úřadu a že právě
on nese odbornou odpovědnost
za jejich přezkušování. Vypracoval jejich provozní řád a provádí
poučování a přezkušování pracovníků lanovek. Tak vám tedy
přejeme příjemné a bezpečné lyžování na Lipně.
Jiří Junek,
Radka Pistoriusová

pro vás
Naše časopisy
v jiné podobě
S příchodem nového
roku se změnila
struktura vydávání
periodik Českých drah.

V

ysoká úroveň prostředků, kterými České dráhy komunikují se svými
zákazníky i zaměstnanci, řadí naši firmu na přední místa mezi evropskými železničními dopravci.
Až do konce loňského roku
jsme štědře vydávali tiskoviny zaměřené na různé cílové skupiny našich cestujících. Nyní však České
dráhy šetří a omezují prostředky na marketing, proto dochází ke změně v koncepci vydávání našich magazínů. Od ledna zůstane
v naší distribuční síti oblíbený dětský časopis Můj

Sandra
Chvojková
Šéfredaktorka
týdeníku
Železničář
vláček a vlakový průvodce Grand Pendolino, který
bude vycházet jako čtvrtletník. Přestaneme se setkávat s luxusní palubní revue
Motion, měsíčníkem Recepty z kupé, plakátem, tematickými přílohami a speciály. Náhradou za ně bude
měsíčník ČD pro vás, který
již nebude pevnou součástí
Grand Expresu jako dosud.
Bude vydáván samostatně
s exkluzivní obálkou a poutavým obsahem. Distribuován bude v nákladu 150 000
kusů měsíčně stávajícím
způsobem společně s časopisem Grand Expres a Speciálem ČD Cargo.
Na 64 stranách budeme informovat o novinkách Českých drah. Nabídneme tipy na spojení vlakem a představíme výhody
cestování po železnici. Jednou z hlavních úloh časopisu ČD pro vás je ale také pobavit zákazníky v průběhu
cesty. Proto se nová podoba magazínu představí jako
lifestylový časopis se zaměřením na cestování a volný
čas. Čtenáři v něm tedy najdou i rozhovory s celebritami, zajímavá témata, soutěže a další rubriky.
Doufám, že prostřednictvím nového časopisu zpříjemníme našim cestujícím
čas strávený ve vlaku a přilákáme na koleje i ty, kteří
zatím nejsou našimi pravidelnými zákazníky.

Pokračujeme v modernizaci vagonů
České dráhy
zmodernizují jen
v letošním roce asi 150
vagonů pro dálkovou
i regionální dopravu
s náklady okolo jedné
miliardy korun.

V

současné době se připravují výběrová řízení na revitalizaci interiéru pro
vnitrostátní rychlíky i na modernizaci vozů pro vlaky EuroCity. Výběrová řízení budou vyhlášena do jara, v případě na vagonů pro motorové soupravy již
jedno probíhá. Revitalizací nebo
modernizací tak může v příštích
třech až čtyřech letech postupně projít přes tisíc osobních vozů
Českých drah.

Revitalizace
rychlíkových vozů

Revitalizace vozů je nejrychlejší
a nejméně nákladný postup, jak
zlepšit kulturu cestování. Půjde
především o přečalounění sedáků, výměnu koženky za příjemnější textilní potahy, výměnu
podlah, opravu oken a WC nebo

obnovu vnitřních stěn. Revitalizace se nezaměří na zvýšení
technických parametrů vozů,
což by bylo velmi nákladné. I tak
se úprava jednoho vozu bude pohybovat od několika stovek tisíc
korun do tří milionů podle rozsahu úprav. V roce 2010 se předpokládá revitalizace necelé stovky
osobních vozů ve finančním objemu kolem 100 milionů korun.
Tento projekt byl odstartován
již před rokem 2009, ale teprve loni dostal jasnější pravidla
a vozy začaly mít vzhled vnitřního prostoru v souladu s korporátním designem. V loňském roce
prošlo revitalizací 22 vozů 1. třídy a několik vagonů 2. třídy.

58 vozů určených pro mezistátní a vnitrostátní vlaky EuroCity a InterCity. Tento stupeň modernizace počítá podle rozsahu
úprav a typu vozů s náklady od 3
do 15 milionů korun na vagon.

Další projekty u rychlíků
a osobních vlaků

POHODLÍ. V rekonstruovaných vozech najdete kvalitnější sedačky.

Vlaky EuroCity
s klimatizací a novým WC

Náročnější je modernizace vagonů, kde dochází i ke zlepšení
technických parametrů. Z pohledu cestujícího je největším přínosem dosazení klimatizace nebo
zcela nového WC, včetně uzavřeného systému, a úprava vodního
systému. Vozy dostanou moderní audiovizuální informační systém pro cestující.
České dráhy chtějí poslat
do této modernizace ještě letos

ČISTOTA. Do Regionov jsou budována nová WC.

Foto MICHAL MÁLEK (2x)

V tomto finančním objemu se pohybuje také modernizace vagonů pro motorové rychlíky a osobní vlaky. Vagony dostanou nové
nástupní dveře, ovládané tlačítky (za jízdy blokované proti otevření), vylepšený interiér s pohodlnějšími, látkou potaženými
sedačkami; přestavěn bude systém WC a dosazen audiovizuální informační systém. Na rozdíl
od expresních vagonů se ale nepočítá s klimatizací. ČD již v závěru roku 2009 vypsaly výběrové
řízení na modernizaci 66 těchto
vozů v objemu až 750 mil. korun.
U některých projektů půjde
nejen o vylepšení interiéru, ale
i o zásahy do vozové skříně nebo
do podvozků. Takto rozsáhlá modernizace jednoho vozu přijde
na více než 15 milionů korun, což
je stále o polovinu levnější než obdobně vybavený nově postavený
vagon.
Petr Šťáhlavský
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Naše vize má jméno Regiotram
Veřejná doprava v regionech musí počítat
s železnicí. Vědí to i v Libereckém kraji, kde
na Odboru dopravy odpovídá za práci Stanislava
Jakešová, se kterou jsme si přijeli popovídat.

S

amospráva v Libereckém
kraji má s integrovanou dopravou opravdu velké plány. Kromě dalšího zapojení vlakových spojů v dálkové dopravě
zde plánují rozšíření kolejové dopravy obecně.

integrovaného cestování. Chceme, aby bylo možno použít integrovanou jízdenku po území našeho kraje i u rychlíků, kde objednatelem je Ministerstvo dopravy. V této věci nyní probíhají jednání.

V Libereckém kraji již funguje integrovaný dopravní systém
zvaný IDOL. Co zatím přinesl
obyvatelům a návštěvníkům
kraje? Existují už integrované
jízdní doklady?
V rámci České republiky jde o jedinečný model integrovaného cestování pro veřejnost. Podmínkou cestování napříč krajem
a napříč jednotlivými druhy veřejné dopravy je zakoupení bezkontaktní čipové karty, která
slouží jako forma integrovaného
jízdního dokladu.

Plánují se společné odbavovací terminály pro železnici a linkové autobusy? Pokud ano, kde
a kdy?
Liberecký kraj měl krásnou vizi,
a snad i má, která se jmenuje Regiotram. Jde o cestování drážní
dopravou po kolejích železnič-

Jakou roli hraje v tomto integrovaném systému železniční
doprava?
Železniční doprava je páteřním
systémem celého modelu. Jsem
ráda, že provozovatel železniční
dopravy přistoupil na podmínky

chceme používat
integrovanou
jízdenku také
v rychlících.
ních i tramvajových. V rámci tohoto projektu bylo připravováno
několik terminálů, které měly
sloužit ve větších dopravních uzlech k přestupu mezi jednotlivými dopravními systémy. V sou-

Stanislava
Jakešová
Vedoucí Odboru dopravy
Libereckého kraje

A

bsolvovala Vysokou
školu dopravní v Žilině.
Po roce 1990 se stala vedoucí
referátu dopravy nově vznikajícího Okresního úřadu
v Liberci. Stála u tvorby nové
dopravní legislativy ČR. Pro
lepší orientaci v oblasti práva absolvovala distanční studium právo v dopravě na Univerzitě Pardubice.
Od roku 2002 vykonává
funkci vedoucí Odboru dopravy Libereckého kraje, pod
které patří čtyři oddělení:
pozemních komunikací, silniční dopravy, dopravní obslužnosti a správní a technické.

časné době se postupně připravuje k realizaci několik těchto projektů. Příkladem může být terminál ve Smržovce, který bude
financovan za pomoci evropského Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.2. Mezi
další připravované a dlouho očekávané projekty patří terminály v dopravních uzlech Turnov a
Chrastava. Naopak již zrealizovaný je Hrádek nad Nisou. V současné době se ale bohužel nedaří vybudování nejvýznamnějšího dopravního uzlu – tím je samotné město Liberec.

Kdy se otevře pro veřejnou
železniční dopravu přechod
z Harrachova do Polska a co si
od tohoto kroku slibujete?
Předpokládané slavnostní stříhání pásky by mělo být za účasti nejvyšších představitelů obou
států a Evropské unie 1. května 2010. Očekáváme oboustranné, zejména turistické cestování v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. Já osobně bych přivítala
propojení měst Liberec, Jelenia
Góra a Wrocław tak, aby to přineslo i obchodní oživení.
Jak se Libereckému kraji daří
zvládat koordinaci provozu
různých konkurenčních dopravců – železničních i autobusových?

V současné době nemá Liberecký kraj problém s koordinací dopravních společností na základě
závazných objednávek a úhrady prokazatelné ztráty. Komerčních spojení je v Libereckém kraji minimum. Dá se říci, že se jedná o spojení Prahy s Libercem.
Přiznávám, že v posledním roce

smlouva mezi
ČD a libereckým
krajem je výhodná
pro obě strany.
jsme zde řešili několik stížností
na plné autobusy a nepraktický
jízdní řád, ale v poslední době začal po této trase jezdit další dopravce, a potom stížnosti ustaly.
Co říkáte na dlouhodobou
smlouvu mezi Českými dráhami a Libereckým krajem?
Myslím, že to je smlouva oboustranně výhodná. Přinese do Libereckého kraje nový vozidlový park, významně zlepší tvorbu jízdních řádů a v kombinaci
s integrovaným tarifem umožní cestujícím střídat vlak a autobus podle konkrétní nabídky. Já
osobně doufám i ve zvýšený počet cestujících.
MARTIN HARÁK

foto týdne

odpovídá
Jízdní výhody
zaměstnanců
Co nyní musí
zaměstnanci ČD
udělat, aby jim nadále
platili jízdní výhody?

C

o se týče In-karty s aplikací železniční průkazka, musím zdůraznit, že
do doby vyhlášení termínu
zahájení prolongace nelze
uhradit prolongační částku za rok 2010. Prolongační částka uhrazená za rok
2009 zakládá v roce 2010 nárok na přepravu v nezměněném rozsahu až do odvolání. První příděly nároku
na jízdní výhody nebo opě-

jan ČERMÁK
Ředitel Odboru
odměňování
a benefitů
tovné obnovení nároku je
možné řešit přes příslušný
personální útvar.
Od 1. 1. do 28. 2. platí nadále povinnost doložit na Evidenční centrum
jízdních výhod (ECJV) Čechy nebo Morava následující potvrzení. Důchodci jako
oprávnění držitelé jízdních
výhod (netýká se rodinných
příslušníků) musí zajistit
potvrzení o pobírání invalidního důchodu do věku 65
let. U pozůstalých se jedná
o potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu. Na potvrzení o pobírání sirotčího důchodu je třeba uvést
jméno, příjmení oprávněné osoby, datum narození,
příp. rodné číslo. Potvrzení lze doložit osobně, doporučenou poštou nebo naskenované e-mailem.

Kontaktní údaje

SNĚHOVÁ SPRŠKA. Vzpomínka na loňskou zimu na Valašsku. Zasílejte vaše fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo
bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte 500 korun. Podmínky soutěže jsou na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Foto JIří pecha

Nabízíme rychlejší dálkové spoje
Vlaky Českých drah
zrychlují. Děje se
tak navzdory tomu,
že v poslední době
nedošlo k otevření
větších úseků
s modernizovanými
kolejemi.

N

aši cestující se mohou těšit, až dojde k ukončení
optimalizace 4. koridoru
z Prahy do Českých Budějic a západní větve 3. koridoru z Prahy přes Plzeň do Chebu. Časová
vzdálenost mezi velkými městy v republice se pak radikálně
zmenší. V budoucnu se navíc počítá s výstavbou první tratě s povolenou rychlostí až 200 km/h
na Moravě a pořízením nových,
velmi rychlých lokomotiv.

Pendolino zabralo

Nejrychlejším vlakem Česka je
již několik let Pendolino. Spoje

příklady traťových úseků s vysokou rychlostí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choceň (průjezd bez zastavení) – Pardubice hl. n., SC Pendolino, průměrná rychlost 145 km/h
Ostrava-Svinov – Olomouc hl. n., SC Pendolino, průměrná rychlost 132 km/h
Kolín – Pardubice hl. n., EuroCity, průměrná rychlost 126 km/h
Olomouc hl. n. – Pardubice hl. n., SC Pendolino, průměrná rychlost 125 km/h
Pardubice hl. n. – Choceň, rychlík, průměrná rychlost 123 km/h
Hodonín – Staré Město u Uh. Hradiště, EuroCity, průměrná rychlost 120 km/h
Staré Město u Uh. Hradiště – Otrokovice, EuroCity, průměrná rychlost 120 km/h
Ostrava-Svinov – Přerov, EuroCity, průměrná rychlost 118 km/h
Olomouc hl. n. – Česká Třebová, EuroCity, průměrná rychlost 117 km/h
Ostrava-Svinov – Hranice na Moravě, EuroCity, průměrná rychlost 115 km/h
Olomouc hl. n. – Zábřeh na Moravě, EuroCity, 115 km/h
Břeclav – Brno hl. n., EuroCity, Olomouc hl. n. – Česká Třebová, EuroCity, průměrná rychlost 114 km/h.

SC Pendolino si svou výjimečnost
na trase mezi Prahou a ostravským Svinovem pojistily dalším
zrychlením v řádu několika minut, což vedlo ke zvýšení průměrné rychlosti ze 117 na 120 km/h.
V některých úsecích je ale průměrná rychlost Pendolina ještě
vyšší. Například stokilometrovou
trasu mezi Svinovem a Olomoucí urazí za pouhých 46 minut,
což znamená průměrnou rychlost 132 km/h, a trať mezi Choc-

ní a Pardubicemi doslova prolétne za čtvrthodinu průměrnou rychlostí dokonce 145 km/h.
V tomto úseku jsou ale rychlovlaky zvýhodněny rychlým průjezdem Chocní bez zastávky. Vlak
tak uspoří na svém rozjezdu.

Spoje EuroCity a expresy
musí více zastavovat

Velmi rychlé jsou ale také vlaky
EuroCity na modernizovaných
koridorech z Prahy do Děčína,

Ostravy nebo Břeclavi a mezi Ostravou a Břeclaví. Na všech těchto tratích mohou na některých
úsecích dosahovat maximální
povolenou rychlost 160 km/h.
Průměrná rychlost ale zahrnuje
jízdu pomalejšími úseky, např.
v údolích řek, rozjezdy, brždění
a dobu na zastavení vlaků ve stanicích. U vlaků EuroCity se průměrná rychlost pohybuje mezi
ostravským Svinovem a Břeclaví přes 100 km/h, mezi Svino-

vem a Prahou na úrovni 96 km/h,
z Prahy do Břeclavi je to 95 km/h
a z Prahy do Děčína pak 91 km/h.
Aby expresy dosáhly tak vysokých průměrných hodnot
na dlouhých úsecích, často zahrnujících i několik zastávek,
musí projet některé kratší úseky
mnohem rychleji. Tyto průměrné rychlosti však také zahrnují
rozjezd, brždění a některá omezení maximální rychlosti například v obloucích. Nejrychleji tak
jezdí vlaky např. z Kolína do Pardubic, a to průměrnou rychlostí
126 km/h, v úseku Hodonín – St.
Město u Uh. Hradiště – Otrokovice dosahují rychlé spoje průměru
120 km/h, mezi ostravským Svinovem a Přerovem jezdí vlaky EuroCity v průměru 118 km/h.
Do kategorie takto velmi rychlých spojů se řadí i některé obyčejné rychlíky, které dokáží urazit
trať mezi Pardubicemi a Chocní
za pouhých 17 minut průměrnou
rychlostí 123 km/h při své maximální rychlosti 140 km/h.
Petr Šťáhlavský

V této souvislosti je třeba zmínit změnu sídla
ECJV Čechy. Do konce ledna se nachází na pražském
hlavním nádraží (Wilsonova 8, 121 06 Praha 2), ale
od 1. února jej najdete v budově stanice Praha-Libeň
ve vstupní hale v přízemí. Telefonní čísla a e-maily ale zůstávají beze změn:
972 241 112, 972 241 118, ValovaZ@gr.cd.cz , Frantova@gr.cd.cz. U ECJV Morava
jsou údaje následující: Olomouc hl. n. (1. patro, Jeremenkova 103, PSČ 779 00),
tel. 972 741 763, 972 742 557,
e-mail Matouskova@gr.cd.
cz , ValentovaS@gr.cd.cz.
Úřední hodiny na obou
pracovištích jsou v pondělí a pátek od 8 do 12 h,
ve středu od 8 do 15 h.

Prodloužení In-karet

In-karty, u nichž je uvedena platnost s datem 12/09
a pozdějším, nebudou fyzicky nahrazovány pokračovacími kartami a jejich
platnost bude prodloužena na neurčito. Těmito kartami lze prokazovat nárok
na jízdní výhody (vč. vlaků ZSSK a Vogtlandbahn),
avšak nelze je použít k prokazování nároku na slevu SphereCard a Rail plus
a jako elektronickou peněženku. U všech In-karet s uplynulou platností lze
využívat doplatek do 1. třídy. Zaměstnanci mohou Inkarty s uplynulou platností nadále používat pro ostatní služební aplikace, např.
jako identifikátor pro přístupy, kopírování apod.
Od 1. 1. se také do odvolání neposkytují průkazy pro
bezplatnou jízdu. Průkazy pro bezplatnou jízdu vydané do 31. 12. 2009 platí až
do 28. 2. 2010. Podrobné informace týkající se jízdních
výhod vám poskytne personální útvar podle vaší evidence nebo je naleznete
na adrese albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf
v kategorii Jízdní výhody.

4

provoz a technika

partneři
Telematika posiluje síť
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Bezpečnost po evropsku

Platforma DWDM umožní zvýšení kapacity.

V

první polovině letošního
roku proběhne významný
technologický projekt, který
zajistí zkvalitnění datových,
přenosových i hlasových služeb poskytovaných zákazníkům společnosti ČD – Telematika. V lednu dojde k migraci datové sítě na několikanásobně výkonnější technologickou platformu. Cílem
je výrazné zvýšení propustnosti a odolnosti datové sítě,
na které ČD – Telematika poskytuje své služby zákazníkům. Ve druhé fázi, jež bude
ukončena do poloviny roku,

dojde k zásadnímu navýšení
přenosové kapacity a spolehlivosti celé komunikační sítě,
a to díky přechodu na novou
platformu DWDM. „V současnosti využíváme druhou
nejrozsáhlejší komunikační infrastrukturu v České republice. Díky novým technologiím, které tuto síť posouvají o úroveň výš, můžeme našim zákazníkům nabídnout maximální spolehlivost, pružnost a kvalitu služeb,“ řekl Tomáš Hebelka, ředitel pro obchod a strategii
ČD – Telematika.

Lokomotiva na zemní plyn
Ve Vítkovicích sázejí na zelené technologie.

O

stravská strojírenská
skupina Vítkovice Machinery Group se letos soustředí na rozvoj nových, čistých a vyspělých technologií.
Skupina také proniká do zcela nových oblastí v dopravě.
„Vstoupili jsme do vývoje motorů na zemní plyn o objemu 1 400 a 700 ccm. Výsledkem by měl být na konci tohoto roku zcela funkční prototyp,“ oznámil generální ředitel holdingu Jan Světlík.
Dosud patřily k nejprogresivnějším produktům firmy
čerpací stanice CNG. Jednu
z nich nyní firma podle svého projektu buduje v Ostra-

vě. Díky velkým vysokotlakým zásobníkům na 4 200
litrů bude schopna velmi
rychle obsloužit zákazníky
i ve špičce.
Téměř před dokončením je
pak další konkrétní příklad
programu zelené technologie
v dopravě – dvounápravová lokomotiva na CNG, která je
s výkonem 250 kW určena pro
lehký posun. Její zařazení
do železničního provozu ještě
podléhá schválení u Drážního úřadu. V tomto roce navíc
Vítkovice počítají ve spolupráci s ČD s uvedením do provozu ještě větší lokomotivy
o výkonu 500 kW.

Metro skončí v Motole

Koleje se protáhnou o šest kilometrů na západ.

J

iž za dva měsíce začne
stavba dalšího úseku
pražského metra. Tentokrát je na řadě linka A, která od roku 1978 končí na dopravně velice vytíženém Vítězném náměstí v Dejvicích.
Nový úsek metra bude otevřen za čtyři roky a cestující
budou moci vystoupit a nastoupit ve čtyřech stanicích:
Červený Vrch, Veleslavín,
Petřiny a Motol. Autobusový terminál vznikne u stanice Veleslavín, kde by se
měla nacházet rovněž stani-

ce rychlodráhy vedoucí na letiště v Ruzyni.
Výstavba metra by se měla
dotknout Pražanů minimálně ve srovnání s výstavbou
podzemní dráhy v 70. a 80.
letech. Nová trasa měří asi
šest kilometrů. O dalším pokračování západním směrem
dosud není rozhodnuto. Hovoří se o tom, že místo do Ruzyně bude metro protaženo
spíše na sídliště Řepy. Ještě
před tím proběhne výstavba
zcela nové trasy D.
(tel, hop)

stalo se
Partneři ČD Cargo ve Vídni
Probírala se obchodní politika pro rok 2010.

V

předvánoční Vídni se konalo setkání zástupců evropských železnic, které organizoval generální zástupce ČD Cargo v Rakousku Petr
Kousal. Akce, jež se uskutečnila 14. prosince, byla zhodnocením společné spolupráce
v roce 2009 a současně krátkým představením obchodní politiky pro rok 2010. Partnerského setkání, kde nechyběli například zástupci dopravních společností Rail
Cargo Austria, italské Trenitalie, francouzských drah
SNCF či slovinských železnic
SŽ se zúčastnil i velvyslanec
ČR v Rakousku Jan Koukal.
Na setkání se dostavili také
obchodní partneři z firmy
Express G. Engelhart a Z. Potworski. Ve vídeňském Grin-

zingu se tak sešlo v přátelské
atmosféře celkem 85 obchodních partnerů dceřiné společnosti Českých drah ČD Cargo.
Za českou stranu reprezentoval vrcholový management
například výkonný ředitel ČD
Cargo Václav Andrýsek či zástupce ředitele obchodu Anto
nín Matějovský. Nechyběla ani generální ředitelka ČD
Logistics Vlasta Slavíková.
„Velký zájem máme především na udržení přeprav automobilů z Polska do Itálie, ale
i významných komodit jako
je uhlí a dřevo, které směřují z Polska do Rakouska. Naším cílem je zkvalitňování
spolupráce se strategickými
partnery i pro další období,“
prohlásil generální zástupce
v Rakousku Petr Kousal.

Peníze z EU jdou na koleje
Ministerstvo a SŽDC prosadily dva projekty.

V

prosinci Evropská komise definitivně schválila první velké projekty realizované v rámci Operačního
programu Doprava. Projekty
Optimalizace trati Benešov
u Prahy – Strančice a Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov státní hranice, 1.stavba Letohrad (mimo)
– Lichkov státní hranice byly
k financování z Operačního
programu Doprava předloženy již v roce 2008.
Nyní má Česká republika jistotu, že bude moci čerpat částku až 111 milionů eur
u projektu Benešov – Strančice a 49,6 milionů eur u pro-

jektu Letohrad – Lichkov.
Tzv. velké projekty mají odlišný a také náročnější proces
schvalování. Jedná se o projekty nad 50 milionů eur,
které jsou po schválení Řídícím orgánem Operačního
programu Doprava – Ministerstvem dopravy – předloženy ke schválení Evropské komisi.
V současnosti je Evropské
komisi předloženo dalších
sedm velkých projektů a dalších osmnáct je Ministerstvem dopravy připravováno
pro předložení v následujících měsících.
(mh, md)

INTEGRACE POKRAČUJE. GSM-R je součástí evropského systému řízení vlakové dopravy úrovně 2.

Po ukončení pilotního
projektu bude evropský
řídicí systém vlakové
dopravy úrovně
2 s pomocí od EU
postupně rozšířen
na všechny tranzitní
železniční koridory
v České republice.

P

ojem evropského řídicího
systému vlakové dopravy
ERTMS je nejčastěji spojován se systémem evropského
vlakového zabezpečovače ETCS.
Avšak ERTMS zahrnuje více systémů, jejichž hlavním cílem je
vytvořit podmínky pro zajištění
technické interoperability v evropské železniční síti.

Pomoc z Fondu
soudržnosti

Na železnici mají jednotlivé národní systémy (v Evropě je jich
provozováno přes dvacet) poměrně značné odlišnosti, například
v návěstním systému, vlakových
zabezpečovacích zařízeních nebo
provozních předpisech. Z tohoto
důvodu Evropská komise spolu se
sdružením evropských výrobců
zabezpečovací techniky a národními železničními správami zavádí ERTMS pro zajištění interoperability v oblasti zabezpečovací techniky.

V České republice je vybavení
1. tranzitního železničního koridoru systémem GSM-R již provedeno. Realizace druhého projektu GSM-R Břeclav – Přerov
– Petrovice u Karviné má skončit letos v srpnu. Celkové náklady obou těchto projektů jsou z 85
procent pokryty z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
Česká síť GSM-R je propojena se sítěmi GSM-R Německa
a Rakouska. V přípravě je stavba
GSM-R na traťovém úseku Česká
Třebová – Přerov, spolu s hlavními spojovacími tratěmi Ostravska a připojením na Slovensko.
Stejně tak je připravována instalace GSM-R na pravobřežní trati z Děčína přes Nymburk do Kolína.

Pilotní projekt
Poříčany – Kolín

Na základě studií bylo rozhodnuto použít pro vybavení národních železničních koridorů,
tedy nejexponovanějších tratí
konvenčního železničního systému na území České republiky,
systém ETCS úrovně 2. Současně
bude zachován provoz národního systému vlakového zabezpečovače typu LS, který zajistí provoz v přechodném období.

ROZŠÍŘENÍ
ETCS V EVROPĚ

V

současnosti jsou v provozu nebo před dokončením
pilotní projekty ve více než deseti zemích – např. Švýcarsku,
Rakousku, Maďarsku, Bulharsku, Francii, Německu, Velké
Britanii, Itálii, Nizozemí a Španělsku. Jedná se většinou o pilotní projekty pro implementaci ETCS úrovně 1 a 2 do národních podmínek. Ve Švýcarsku byl zahájen ostrý provoz
s ETCS úrovně 2 na trati Mattstetten – Rothrist a v Lötsch
berském tunelu.

V současné době je v realizaci pilotní projekt ETCS L2 v úseku Poříčany – Kolín, kde se zahájení ověřovacího provozu předpokládá během letošního roku. Pilotní projekt je realizován s využitím finanční podpory z evropského fondu ISPA ve výši 75 procent nákladů, zbylých 25 procent
je hrazeno z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Zahájení ověřovacího provozu se
předpokládá koncem roku.
Základní princip funkce ETCS
spočívá v tom, že pohyb vlaku je
možný jen při platném oprávnění

FOTO martin navrátil (2x)

k jízdě vymezeném koncem cesty a obvykle též časovým limitem
k jeho dosažení. Kromě toho probíhá bezpečná kontrola rychlosti vlaku na základě vzdálenosti
ke konci jízdní cesty, rychlostních omezení v jízdní cestě, sklonových poměrů a charakteristik
vlaku.

Rozvoj v příštích
deseti letech

Prioritou je instalace systému
ETCS úrovně 2 na 1. tranzitním
koridoru, tedy české části ETCS
Koridoru E, který je součástí prvotního jádra evropské sítě koridorů ETCS. Instalace tohoto systému zde bude realizována (ve dvou etapách) podle plánu do konce roku 2015. Druhou
prioritou je instalace ETCS úrovně 2 na 2. koridoru (Břeclav, st.
hr. – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné, st. hr.). Novela Národního implementačního plánu ERTMS předpokládá realizaci do konce roku 2017.
Třetí prioritou je spojnice Česká Třebová – Přerov, dále hlavní
spojovací tratě Ostravska a připojení na Slovensko. Realizace těchto záměrů se předpokládá do konce roku 2018. Vybavení
jižní větve 4. koridoru a západní
větve 3. koridoru se očekává v letech 2018 až 2020.
PAVEL HALLA

Autor je tiskový mluvčí
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace.

Máte hlad? Zajděte na nádraží
V levém traktu
odbavovací haly
olomouckého hlavního
nádraží najdete
restauraci Porto
s širokým sortimentem
jídel i nápojů.

CO VÁS ČEKÁ
V RESTAURACI

P

odnik je bezbariérový. Hosté si mohou vybírat po celý
týden od 9 do 23 hodin z každodenní široké nabídky polévek, hotových jídel a minutek,
poledních menu, čerstvé pizzy, salátů, dezertů a nápojů. Do
budoucna se uvažuje o nabídce klasických steaků z pěti druhů masa.
Od 10 do 15 hodin je v restauraci zákaz kouření, ale i ve zbývajícím čase zde vzdušné prostředí zajišťuje výkonná odsávací vzduchotechnika. Pro hosty je k dispozici WiFi připojení
k internetu zdarma.

P

okud v Olomouci čekáte
na vlak a máte dlouhou
chvilku, můžete zde navštívit nádražní restauraci Porto. Možná vás překvapí, jak příjemné prostředí se nachází pár
metrů od rušných peronů.

Obsluha do půl hodiny

Nový nájemce rekonstruovaných prostor úzce spolupracoval
se společností ČD Restaurant už
při tvorbě dispoziční studie a projektové dokumentace. V plné výši
pak kompletně investoval do nového vybavení interiéru a gastrotechnologie.
Jak potvrdil provozní Petr Šiler, velmi oblíbená jsou polední
menu. Během oběda se v restauraci s kapacitou 120 míst vystřídá více než 250 hostů. Zásadou je,
že při objednávce menu je zákaz-

POSEZENÍ. V restauraci Porto mají příjemný interiér.
ník obsloužen do 30 minut. „Je
tu potencionálně velká klientela, kterou tvoří zaměstnanci Českých drah, okolních firem, cestující i občané, což nás samozřejmě zavazuje ke zlepšování služeb
i sortimentu,“ říká Petr Šiler.
Restaurace Porto se do povědomí Olomoučanů dostává i zavedením rozvážkové služby těstovin a salátů. S velkým zájmem se
například setkala akce 2 + 1 pizza

FOTO autor

zdarma. Rozvážkové služby využívají zaměstnanci firem, kteří nemohou opustit pracoviště.

Plány do budoucna

Po ukončení komplexní přestavby olomouckého přednádraží se
už v jarních měsících rozšíří kapacita restaurace Porto o dalších
sto míst v zahradní části. Řeší se
i otázka levnějšího přístupu rekonstruovaných nádražních to-

alet pro hosty restaurace. Příjemné změny lze očekávat i v sortimentu nabídky.
„Více se zaměříme na oblíbenou tuzemskou kuchyni a plánujeme i klasické steaky z pěti
druhů masa,“ upřesňuje Petr Šiler a dodává, že změnu v nabídce potřebuje občas každá restaurace. Musí být však promyšlená,
aby hosty potěšila a provozovateIVAN SKULINA
le nezklamala.

provoz a zahraničí
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průmysl
Vstup firmy AŽD
do MSV elektronika

V

prosinci 2009 se uzavřela jednání mezi managementy společností
MSV elektronika a AŽD Praha odprodejem obchodního podílu ve výši 32 procent.
Obě společnosti si od spojení slibují především rozšíření nabídkového portfolia v oblasti sdělovací, zabezpečovací a komunikační
techniky aplikované v dopravě. „Naše spolupráce se
bude rozvíjet především při
výzkumu, vývoji, ale také
u realizace elektrické výzbroje a výstroje kolejových
vozidel, na poli vývoje a výroby řídicích systémů trakčních i netrakčních vozidel,“
vypočítává možnosti spolupráce obou firem Jan Hula,
jednatel MSV elektronika.
Firma vznikla v roce 1997,
má bohaté zkušenosti v oblasti vývoje HW a SW elektronických řídicích systémů a jejich aplikací na kolejových vozidlech. Dodává
například zařízení do známých příměstských jednotek CityElefant.

Investice v Pars
nova Šumperk

P

o začlenění společnosti Pars nova do skupiny Transportation v březnu
2008 byla aktualizována firemní strategie – vedle oprav
a modernizací intenzivně
rozvíjet výrobu nových vozidel. Především s těmito cíli
souvisí masivní investice
do rozvoje firmy, které byly
zahájeny již na podzim 2008
a pokračovaly i v roce 2009,
kdy dosáhly výše 123 milionů korun.
V roce 2009 se rozběhly
asi největší investice v novodobé historii firmy. Dokončena je montážní linka
na podvozky, probíhá přestavba elektrohaly na opravy a modernizace trakčních
motorů a modernizace elektrozkušebny. Koncem roku
bylo dokončeno pracoviště tlakového mytí vozidel;
ve zdejší hale se budou provádět také zkoušky těsnosti skříní.
V měsíci prosinci začal
zkušební provoz moderní lakovny, která splňuje nejpřísnější emisní limity a umožňuje použití i vodou ředitelných barev. Společně se stávajícími lakovacími boxy
tak firma disponuje vysokou kapacitou, takže ročně
může být až 200 vozidel nalakována moderními technologiemi. Splňuje náročné
emisní limity a další podmínky provozování zdroje
znečišťujícího ovzduší těkavými organickými látkami.

Jedním z důležitých
předpokladů pro návrat lokomotiv do Parsu byl nákup nové posuvny s vysokou
nosností. Instalace vnitřní posuvny proběhla v letních měsících, následně
absolvovala úspěšný zkušební provoz. Nové zařízení má automatickou detekci
polohy a dokáže samo zastavit přesně na požadovaném
místě podle zadání.
Pro kvalitní výrobu
a opravy podvozků a jejich
následnou přesnou kontrolu byl pořízen zabíhací box
na podvozky. Jde o zkušební stav, kdy průběh zkoušky řídí počítačový systém,
který ji následně vyhodnotí
a umožní export či tisk zkušebního protokolu. Zabíhací box se využívá například
při zajištění dodávek moderních podvozků pro opravy dvoupatrových elektrických jednotek.
(acri)
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Vlaky Cisalpino již historií
O

D

opravce Deutsche Bahn
(DB) získal 95 procent
akcií v polské společnosti PTK Holding se sídlem
v Zabrze, která je zaměřena na železniční přepravy
černého uhlí ze slezských
dolů. PTK Holding má asi
2 tisíce zaměstnanců a řadí
se k nejdůležitějším železničním dopravcům v Polsku. Kromě obsluhy polských vleček dolů a elektráren má podnik velké zkušenosti nejen s přepravami
na Ukrajinu a do Běloruska,
ale i s provozováním kontejnerových terminálů pro říční i námořní přepravu.

Jednotky Etr 610
zatím nevyužijí
maximální
rychlost 250 km/h.

PENDOLINO. Jednotka řady ETR 470 zaniklé společnosti Cisalpino
na švýcarském území ve stanici Flüelen.

Trocha historie

Obchodní společnost Cisalpino
byla založena 23. listopadu 1993
italskými a švýcarskými spolkovými drahami pro zajištění mezinárodní přepravy tehdy novou
generací italských rychlovla-

2007. Sedmivozové jednotky, přezdívané jako Cisalpino Due, byly
uzpůsobeny pro provoz v Itálii, Švýcarsku a Německu. Společnost Cisalpino je však začala provozovat od října 2009 pouze na větvi z Milána do Ženevy
a po Itálii.

Brzy modernizace
hlavních tahů

N

árodní manažer polské
železniční infrastruktury, společnost PKP PLK,
vydal koncem roku 2009
prohlášení, kterým informuje, že v nejbližších několika letech bude investovat
5 miliard polských zlotých
(asi 30 miliard Kč). Tyto finanční prostředky mají být
použity na modernizaci
hlavních železničních tahů
Varšava – Gdaňsk a Varšava – Lodž.

Co dále s vozidly?

Zhruba do roku
2006 zajížděly
vlaky cisalpino až
do stuttgartu.
ků ETR 470, takzvaných Pendolin. Vedení firmy sídlilo ve švýcarském hlavním městě Bernu
a údržba a opravy devíti zbrusu
nových jednotek zabezpečovala
společnost FS Trenitalia v lokomotivním depu a dílnách v Miláně. Vlakový personál tvořili
původní zaměstnanci FS Trenitalia, SBB, ale i německých drah
DB, provoz jídelního vozu zajišťovala italská společnost Cremonini z Říma.
Společnost Cisalpino AG, někdy ve zkratce označovaná jako
CIS, zabezpečovala provoz nejprve z Curychu, později z Basileje a Ženevy do Milána, Florencie
a Benátek. Zhruba do roku 2006
zajížděly vlaky Cisalpino i do německého Stuttgartu. Na spojích
CIS se používaly elektrické více-

Vzniká DB Schenker
Rail Polska

vůz s barem a minibarem. Cestující v 1. třídě měli k dispozici denní tisk, možnost poslechu hudby
ve třech hudebních stylech a přípojky pro notebooky. V prosinci
2004 začala společnost Cisalpino
provozovat vybrané spoje mezi
Milánem a letištěm v Ženevě,
resp. Basilejí.
Společnost Cisalpino si objednala v únoru 2004 celkem čtrnáct
nových třísystémových elektrických jednotek Pendolino typové
řady ETR 610 v moderním designu, které měly být dodány v roce

Švýcarské spolkové
dráhy SBB a italské
FS Trenitalia zrušily
se změnou jízdního
řádu v prosinci 2009
svoji společnou
dceřinou společnost
Cisalpino AG.

bě železniční společnosti se vrátily k původní kooperaci v mezinárodní
osobní přepravě mezi Švýcarskem
a Itálií. Ve Švýcarsku za přepravy
od grafikonu 2010 zodpovídá SBB,
v Itálii pak FS Trenitalia. Čtyřicet zaměstnanců původní společnosti Cisalpino AG se vrátilo
zpět do svých mateřských železnic. Jednou z řady příčin rozpuštění společnosti byly nejasné obchodní kompetence, i když každá železnice měla v Cisalpinu padesátiprocentní podíl. Poslední
rok provozu byl bohužel poznamenán i řadou technických problémů.

polsko

SOUPRAVY. Od roku 2004 byly souběžně v provozu i klasické vlaky
vedené elektrickou lokomotivou.
systémové jednotky s naklápěcí skříní typu ETR 470, podobné
českým vlakům Pendolino. Byly
vyrobeny firmou Fiat Ferroviaria, nyní ALSTOM Ferroviaria,
se sídlem v italském Saviglianu.
V jednotkách bylo k dispozici 151
míst ve třech vozech 1. třídy a 324
míst v celkem pěti vozech 2. třídy, dalších 29 míst nabízel jídelní
vůz s integrovaným barem. Vůz
číslo 6 byl vybaven speciálně pro
imobilní cestující – byla tam nejen širší chodbička, ale i upravená toaleta.

FOTO martin harák (2x)

Nejen Pendolina,
ale i soupravy

Od června 2004 provozovala společnost Cisalpino převzaté vlaky EC 170/173 Cinque Terre a EC
172/171 Canaletto. Pro ně bylo
upraveno 55 italských vozů 1. a 2.
třídy ve stříbrném nátěru se světle modrým pruhem a logem společnosti. Soupravové vozy byly
postupně vybaveny novými sedačkami a koberci a současně
u nich byly přestavěny toalety.
Vagony byly opatřeny klimatizací a v soupravě nechyběl jídelní

Vozidlový park dnes již bývalé společnosti Cisalpino je nyní
rovnoměrně rozdělen. Švýcarské spolkové dráhy SBB si ponechaly čtyři z devíti jednotek řady
ETR 470 a sedm ze čtrnácti jednotek ETR 610, zbývající vlastní
Italové. FS Trenitalia využije své
jednotky nejen ve vozbě do Švýcarska, ale v záměru má jejich využití přes Brenner do Rakouska
a Německa. Provoz musí nejdříve
schválit příslušné rakouské a německé úřady.
Ironií osudu je, že se zcela mění
plánovaná koncepce pro nové jednotky ETR 610. Původně byly tyto
rychlovlaky speciálně určeny pro
spoje z Curychu či Basileje přes
Gotthardský průsmyk do Milána a dále do italského vnitrozemí, kde měly na tamních vysokorychlostních tratích jezdit rychlostí až 250 km/h. Podle nynější dopravní koncepce však vlaky
nevyužijí nejen svou maximální
rychlost, ale z části ani naklápění, které není na trase přes Gotthardský průsmyk švýcarskými
úřady povoleno. Provoz mezi Itálií a Švýcarskem je však zachován
takřka ve stejném rozsahu jako
u původního dopravce.

Nízkopodlažní vlaky
u Varšavy

V

okolí polského hlavního města provozuje příměstskou železniční dopravu společnost Koleje Mazowieckie. Asi 700 elektrických jednotek zabezpečuje
provoz na celkem 1 265 kilometrech tratí. Vedle původních pantografů řady EN57
jezdí v okolí Varšavy také

modernizované verze těchto vlaků a v neposlední řadě
i moderní nízkopodlažní jednotky řady ER75. Jde
o vlaky typu FLIRT od firmy
Stadler, které se pro polský
trh vyrábějí v závodě v Siedlcích.
(sh, mh)

MARTIN HARÁK,
STANISLAV HÁJEK

Stalo se v mezinárodních organizacích

N

ejvýznamnější událostí uplynulého období v mezinárodních organizacích bylo zasedání
statutárních orgánů Mezinárodní železniční unie (UIC) ve dnech
7.–8.prosince 2009. Vedl je prezident UIC Yoshio Ishida (viceprezident japonské společnosti EJRC)
spolu s generálním ředitelem UIC
Jeanem-Pierem Loubinouxem.
Přítomna byla celá řada vrcholných představitelů evropských
a světových železnic.
Valné shromáždění bylo druhým v pořadí od přijetí nového statutu UIC a zvolení nového
vedení po vleklé krizi UIC v roce
2008. Nové vedení UIC vsadilo

především na zjednodušení některých administrativních procesů, zvýšení transparentnosti
finančních toků a zkvalitnění řízení, především ve vztahu k projektům UIC. UIC začalo rovněž
zlepšovat svou image vůči ostatním evropským a světovým organizacím. Co se týče světových
aktivit, prezident Ishida zkonstatoval zaměření UIC na pět hlavních oblastí – životní prostředí,
bezpečnost, nákladní dopravu,
zabezpečovací zařízení a normalizaci.
Přítomní byli rovněž seznámeni s tím, že UIC podepsalo v uplynulém období řadu dohod a me-

morand s prestižními mezinárodními organizacemi, jak např.
Světovou bankou či APTA (Americká asociace veřejné dopravy).
Valné shromáždění schválilo
vytvoření nového pracovního orgánu UIC s názvem Rail System
Forum. Jeho cílem je pokrýt celou
technickou oblast mezi pevnými drážními zařízeními a vozidly. Toto fórum nahradí činnost
stávajícího Fóra infrastruktura,
Platformy techniky a výzkumu
(PTR) a Platformy ERTMS. Vedení
UIC si od této změny slibuje větší
pružnost napříč celým železničním systémem a zamezení zdvojování prací. Činnost a projekty

tohoto nového fóra budou podporovány novým ředitelstvím UIC
– System/Infrastructure Department, do jehož čela byl nominován Emilio Maestrini (Itálie).
V oblasti evropské technické
spolupráce schválilo valné shromáždění účast UIC v rámci CTG
(Coordination Technical Group),
která byla vytvořena jako výsledek tripartitních jednání mezi
UIC, CER a EIM. Styčnou osobou
mezi UIC a CTG byl jmenován Simon Fletcher (Velká Británie).
Byla podána informace o dalších personálních změnách
na ředitelství UIC. Oliver Sellnick (Německo), dosavadní šéf

ředitelství Železniční podniky (osobní a nákladní doprava),
se soustředí pouze na nákladní dopravu a rovněž na koordinaci mezi jednotlivými pracovními orgány UIC, novým šéfem
ředitelství osobní dopravy se stal
Iňaki Barrón (Španělsko), dosud
pověřený vedením oddělení vysokorychlostní dopravy.
UIC přivítalo ve svých řadách
nové asociované členy (KAI – Indonésie, GYSEF Cargo Zrt. – Maďarsko, Raaberbahn Cargo GmbH
– Rakousko, Montenegro Freight
Company) a nové afiliované členy
(Metra Engineering – Írán, Plaske
JSC – Ukrajina).
JIŘÍ HAVLÍČEK

krátké zprávy ze světa
Zemědělské stroje
putovaly do Číny

Poslední Talgo III RD
v provozu

Pokles BLS Cargo
o 25 procent

RCA usiluje
o hospodárnost

Miliardová zakázka
v Perském zálivu

Za 24 dní přepravilo ústřední oddělení podniku Schenker
Deutschland s partnerem Railion Russia Services zemědělský kombajn s příslušenstvím přes pět národních
hranic do čínského pohraničního města Alashankou na západě
Číny. Speciální doprava na hlubinovém voze typu TWA-600 začala
v Harsewinkelu (Vestfálsko) a vedla přes Polsko, Bělorusko, Rusko
a Kazachstán. Pracovníci Schenkeru se znalostí ruštiny dohlíželi v Rusku na kritický převod práva CIM na SMGS jakož i na bezpečnou překládku na široký rozchod.

Poslední jednotka
TALGO III RD s technologií změny rozchodu zůstává v provozu na denním spojení mezi španělskou Barcelonou
a francouzským Montpellierem.
Soupravy zahájily provoz již v roce
1969 na TEE vlacích Catalan-Talgo mezi Barcelonou a Ženevou.
Ostatní současné spoje mezi Španělskem a Francií jsou provozovány novějšími jednotkami TALGO.
Soupravy TALGO III RD mají unikátní technologii změny rozchodu za pomalé jízdy, protože Španělsko využívá narozdíl od zbytku
Evropy široký rozchod 1 668 mm.

Švýcarská železniční
společnost BLS Cargo
vykázala za první pololetí 2009, při srovnání se stejným obdobím roku 2008, pokles dopravy
o 22 procent. Na této skutečnosti se podílela celosvětová recese a dále silné konkurenční prostředí silničních dopravců. Nejvíce byly postiženy mezinárodní
tranzitní přepravy. Pokles způsobil, že firma BLS Cargo vykázala
poprvé v pololetí negativní bilanci. Vzniklé nadbytečné kapacity
byly řešeny pronájmem lokomotiv
jiným dopravcům či byly zastaveny veškeré investice i nákupy.

Nákladní dcera ÖBB,
Rail Crago Austria
(RCA), očekává za loňský rok o 20 procent
nižší tržby. Obrat se má
oproti roku 2008 snížit o 500 milionů eur. Následkem bude ztráta ve výši 2 až 3 procent obratu.
Šéf koncernu ÖBB Peter Klugar
k tomu uvedl: „Definujeme cílovou síť a ověřujeme, na kterých
tratích vyděláváme, kde málo
a kde vůbec nic.“ Poté bude dotázán majitel sítě, co s hospodářsky slabými tratěmi. Podle Klugara nesmí zájmy jednotlivých dceřiných podniků vést k většímu zatížení celého systému.

Společnost Deutsche
Bahn (DB) uzavře
miliardovou zakázku v Perském zálivu
v emirátu Katar. Jak potvrdil spolkový ministr dopravy
Peter Ramsauer, koncern by měl
vybudovat ve spolupráci s domácí společností Qatar Railways
železniční síť. Dohody mají být
podepsány v nejbližší době. Objem investic jen do infrastruktury by měl činit 17 miliard eur.
Nová rozvojová společnost Qatar
Railways Development Company naplánuje a realizuje výstavbu moderní veřejné železniční
sítě.
(kla, PeŠŤ, sh)
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Nabídka zájezdů
Cestovní agentura –
ZO OSŽ ČD, železniční
stanice Brno hl. n.
Sdružený klub železničářů,
Nádražní 1, 659 30 Brno
Nabídka zájezdů r. 2010
Pobytové zájezdy k moři
• BULHARSKO – vlakem,
lehát. vůz
• RUMUNSKO – vlakem,
lehát. vůz
• CHORVATSKO –
BUS + vlastní doprava
• ČERNÁ HORA – vlakem,
lehát. vůz
• ŘECKO – vlakem, lehát. vůz
• ITÁLIE – Rimini –
BUS + vlastní doprava
• ITÁLIE – Ischia – vlakem
• ŠPANĚLSKO – vlakem
• TURECKO – vlakem,
lehát. vůz
• SLOVENSKO –
BUS + vlastní doprava
Poznávací zájezdy
• ALBÁNIE – vlak + bus
• ANGLIE – vlakem
• ITÁLIE – Řím – vlakem
• UKRAJINA – KRYM – vlakem
• RUSKO – BAJKAL – vlakem
• HOLANDSKO – vlakem
• MAĎARSKO – termální
lázně – vlakem
• FRANCIE NICE – vlakem
• POLSKO – vlakem
• ŠVÝCARSKO – vlakem
• TURECKo – Istanbul
Popis a ceny jednotlivých
zájezdů jsou uvedeny
v nabídkovém katalogu,
který na požádání zašleme.
Katalog najdete
i na internetových stránkách
www.skz-brno.webz.cz.
Ceny našich zájezdů se drží
stále nízko pod turistickou
cenovou hladinou.
Přesvědčte se sami!!!
Kontakt:
tel+fax: 542 210 878,
drážní telefon: 972 625 902,
e-mail: GazarekJ@epos.cd.cz

Nové destinace
u moře na www.kamkoliv.eu
604 518 951

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

Co odhalili čtenáři časopisu
V říjnovém Grand
Expressu vyšla příloha
Vojenské a válečné
lokomotivy. Její autor
nás požádal o doplnění.

D

ovolte mi dodatečně uveřejnit použité zdroje, na něž
jsem pozapomněl. Jsou to:
Ing. Jindřich Bek, Ing. Karel
Kvarda ATLAS LOKOMOTIV I –
Nadas 1970; Ing. Jindřich Bek,
ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy z let 1918–1945 – Nadas 1982;
Ing. Jindřich Bek, ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy z let 1945–
1958 – Nadas 1982; Radola Gajda,
Moje paměti – JOTA, Edice Military 2008; Jiří Pořízka, Maltézští rytíři u nás, Petrov 1990; Michal Prášil, Těžká děla Škoda,
1995; Ota Holub, Zrazené pevnosti, Naše Vojsko, 1982; Janu-

sz Piekalkiewicz, Die Deutsche
Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg – Transpress 2006; archivní výtisky Železničáře z let
1958–1989 a texty na webových
stránkách www.zelpage.cz/
clanky/pevnostni-zeleznice-nadelostrelecke-tvrzi-hurka od Petra Korbela a druha.svetova.cz/
clanky/letecka-valka/hloubkari
od PhDr. Filipa Vojtáška, kterému bych chtěl poděkovat, že mi
dal dodatečně souhlas k použití
jeho zdroje. Obdobné poděkování
patří panu Petru Korbelovi.
Dovolte mi také reagovat
na příspěvky čtenářů. Pan Otto
Trejbal napsal, že toto téma bylo
zpracováno výborně. Zvláště ho
zaujaly kapitoly Sanitní vlaky,
První světová válka nebo zpracování doby protektorátu.
Pan Pavel Korbel reagoval
na kapitolu Němky a Mazutky. Píše, že poslední lokomo-

tiva 555.010 nedojezdila v roce
1972 v České Lípě, ale že to byla
555.0259 na jaře 1973. Dále upozorňuje, že Mazutky nejezdily
pouze ve čtyřech depech u ČSD,
ale v devíti. Dále uvádí, že poslední Mazutka nebyla lokomotiva
555.3096, která dojezdila v Kralupech nad Vltavou v roce 1970; podle něj Mazutky dojezdily v depu
Zdice a v depu Bratislava na přelomu let 1972 a 1973. Dále uvádí, že
Mazutky jezdily v osobní dopravě nejen v depu Zdice, ale např.
v Bratislavě. Doplňuje také informaci o třetím výbuchu a zničení
Mazutky (555.3280 z depa Zdice)
ze dne 11. 11. 1965 u Rejkovic.
Věřím, že pan Pavel Korbel měl
k dispozici podrobnější archivní materiály, proto uvádím tyto
skutečnosti na pravou míru, aby
v budoucnu mohli být další badatelé či historici seznámeni s těmito fakty.
Petr Lapáček

*RELAXACE TOUR – cestovní kancelář*

Černá Hora

Máte zájem o pobyty u termálů na Slovensku a Maďarsku?
Naši nabídku najdete na www.ckrelaxace.cz
Tištěné katalogy rádi zašleme.
info@ckrelaxace.cz
Tel: 283 870 284, 732 66 57 13, 605 58 27 21

Veliki Pijesak
nová vilka u pláže
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619

Opět do LeptokArie
2-lůž. apartmán
3-lůžkový ap.
4 lůžkový ap.
1. turnus 1. 6.–13. 6.
3 800 Kč
3 200 Kč
2 500 Kč
2. turnus 12. 6–28. 6.
6 100 Kč
5 700 Kč
5 100 Kč
3. turnus 26. 6.–12. 7.
6 500 Kč
5 900 Kč
5 400 Kč
4. turnus 10. 7.–26. 7.
6 500 Kč
5 900 Kč
5 400 Kč
5. turnus 24. 7.–9. 8.
6 500 Kč
5 900 Kč
5 400 Kč
6. turnus 7. 8.–23. 8.
6 500 Kč
5 900 Kč
5 400 Kč
7. turnus 21. 8.–6. 9.
6 100 Kč
5 700 Kč
5 200 Kč
8. turnus 4. 9.–20. 9.
5 600 Kč
5 100 Kč
4 700 Kč
Cena je uvedena za osobu. Bližší informace na tel. 972 255 445, 739 629 023, 606 111 382, e-mail:
h.vltavska@seznam.cz, ekucharova@seznam.cz

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010

2/2010
zimní pobyty
Rekreační A ŠKOLICÍ STŘEDISKO v Jizerských horách nabízí
zimní pobyty. Cena 280 Kč s možn. polop. Pokoje s vl. soc. zař.
Děti sleva. Tel. 483 381 091, 731 473 259.

Ubytování v Černé Hoře
Super ceny již od 200Kč 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

Pobyty Rumunsko, Řecko
Rumunsko – Eforie Süd – Hotel Amaradia
Cena: 6 900 Kč (6 400 Kč dítě 4–12 let) odj. z ČR: 26. 6., 25. 8. 2010
7 500/6 900 Kč/os.: odjezd z ČR: 6. 7., 16. 7., 26. 7., 5. 8., 15. 8. 2010
FIP: MÁV, CFR. Cena zahrnuje 10x ubytování, 10x polopenzi,
2x lehátkový lístek a 2x místenku.
Řecko – Nei Pori – široká písečná pláž, studia pro 2, 3 a 4 osoby, apartmány pro 4, 5 a 6 osob. Cena za osobu ve studiu od 2 700
do 5 900 Kč, v apartmánu od 2 600 do 5 100 Kč.
Lehátkový lístek + transfer 1 250 Kč. Pobyt 14 dnů.
Odjezd z ČR: 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 13. 9., 17. 9. 2010.
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

JIŘÍ HOTĚK NABÍZÍ
• Vietnam – velká cesta, let. 10. – 26. 3., 41 100 Kč
• Francie – Paříž a Disneyland, plavba po Seině, ubytování
FORMULE, bus 1.–4. 4. 2010, 3 080 Kč
• Belgie – Holandsko – květinové korzo, ubytování FORMULE,
bus, 22.–26. 4. 2010, 3 980 Kč
• Polsko – Krakov, Vělička a Osvětim (Čenstochová),
ubyt. v Krakově v klášteře, vlak, 29. 4.–2. 5. 2010, 990 Kč
• Turecko – velký asijský okruh, Ankara, Kapadocie, Pamukkale,
Efes, Troja, Pergamon, ubyt. 7x hotely s polop., 2x Istanbul
se snídaní, vlak, bus, 6.–19. 5. 2010, 10 880 Kč
• Turecko – Istanbul, Princovy ostrovy, ubyt. 3x v hot. se snídaní,
vlak, 15.–22. 5. 2010, 3 560 Kč
• Francie – zámky na Loiře a okolí Paříže, menhiry v Carnacu,
pobř. Normandie – vylodění, bus, 1.–7. 6. 2010, 5 280 Kč
• Turecko – pob. zájezd u Egejského moře, 8 dní pobytu
u moře a 3 dny v Istanbulu, all inclusive, klimatizace, vlak, bus,
15.–29. 6. 2010, 9 980 Kč
• Francie – Korsika, 3 fak. výl. v ceně, bus, loď v ceně,
27. 8.–5. 9. 2010, 9 060 Kč
• Řecko – ostrovy Kréta a Santorini, pozn. zájezd, vlak, 3x loď,
12.–26. 9. 2010, 10 840 Kč
Připravuje se od 5. 7. Rusko – Moskva a Petrohrad a v říjnu Izrael.
Jiří Hotěk, Chodská 861, 441 01 Podbořany, tel. 415 211 129,
mob. 737 978 481. Velmi podrobný katalog na požádání zašlu.

CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2850 Kč na osobu
3750 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
SOZOPOL
2850 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
4250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
2-lôžková izba
6500 Kč
9100 Kč
9900 Kč
3-lôžková izba
6800 Kč
10800 Kč
11700 Kč
4-lôžková izba
7600 Kč
13700 Kč
14500 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 mimo sezóny 2400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3250 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 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442
alebo emailom:ckkt@stonline.sk.

Jarní vlakové poznávací zájezdy:

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 14.–16. 2. Karneval v Benátkách, ostrovy Murano, Burano.
Cena: 1 590 Kč/os. zahrnuje: 2x místenku, 1x lehátko, služby
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, městskou
dopravu (loď), komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Venezia – Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy.
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci
ČD – FIP: ÖBB, FS; rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP:
FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
• 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu. Cena 6 390 Kč
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur),
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu a odjezdu,
vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup na termální
koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet
Pompeje + Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu),
vlakovou dopravu. Nadstandardní služby: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Roma 570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč
(820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy.
Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich rodinní příslušníci FIP:
ÖBB a FS.
• 20.–28. 3. Madrid a jeho okolí. Cena 5 990 Kč zahrnuje:
4x ubytování, 7x místenku včetně příplatků, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna – Wien 570 Kč
(820 Kč), Port Bou – Madrid 330 Kč, Madrid – Port Bou 330 Kč (nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD
– FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE; rodinní příslušníci FIP – ÖBB,
FS a RENFE a 50% FIP pro průjezd Francií.

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování 2x snídani, 3x místenku, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
Berlin – Paris 450 Kč, Paris – Berlin 450 Kč (nutno objednat při
sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
DB, SNCF; rodinní příslušníci a důchodci ČD – 50% FIP na průjezd
Německem a Francií (výhodnější je brzký nákup jízdenek).
• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x večeři,
2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce v horách,
služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, místní
průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem, terénním
vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní pojištění
klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní příplatek: lehátko
T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie –Vídeň 570 Kč (nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
ÖBB, FS, SNCF, RENFE A ONCCFM; rodinní příslušníci s jízdenkou
FIP: ÖBB, FS, RENFE a 50% FIP na SNCF, vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav – hotel
– přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien – Roma 570 Kč
(820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní
příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS; rodinní příslušníci
důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.

Nepřehlédněte naše akce:
SLOVENSKO

• Velký Meder – hotel Thermál – Buď fit, termín 25.–28. 3.
Cena 3 100 Kč/os. zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi,
u každé večeře 0,2 l vína, nealko nápoje, vstupenku se 2 vstupy
denně na termál. koupaliště, 1x relax. masáž na koupališti,
1x relax. pobyt v solné jeskyni, 10% slevový poukaz na konzumaci
v samoobslužné restauraci na koupališti.

Jesenická 1, Praha 10, PSČ 106 00
nabízí absolventům ZŠ možnost studia:
ve čtyřletém studijním oboru (s mat. zkouškou)
Provoz a ekonomika dopravy
se zaměřením železniční doprava a přeprava
Studijní obor pro zájemce o práci na železnici
a ve všech druzích dopravy a přepravy.
Po absolvování možnost zaměstnání u ČD, a. s.,
a jejich dceřiných společností v různých funkcích
v dopravě a přepravě. Pro nejlepší žáky možnost zapojení
do stipendijního programu ČD, a. s.
Další informace o tomto oboru i o ostatních studijních
a učebních oborech a o dnech otevřených dveří
na http://www.ssesp10.cz, nebo info@ssesp10.cz
a na telef. číslech 222 351 007 a 222 351 000

• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku, 22.–25. 4.
Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou penzi,
4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu,
vstup do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod, volný vstup do fitness,
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den, dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma.
• Vysoké Tatry – hotel Hrebienok. Cena 4 295 Kč zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí, 3denní skipas, 30% slevu do AQUA RELAX
v hotelu Titris v Tatr. Lomnici, 20% slevu na bowling v hotelu
Hutník v Tatr. Matliarích, možný pobyt na 7 nocí s polopenzí
a se 6denním skipasem za 7 795 Kč. Platí do 13. 2. 2010.
• Velká Rača – Oščadnica – penzion Villa Ludmila.
Cena 4 170 Kč zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Nejlepší
lyžování na Slovensku, zastávka skibusu 2 min. od penzionu.

ČR

• Františkovy Lázně – hotel Tři lilie – v období 1.–28. 2.,
Valentýnský pobyt. Cena 2 990 Kč/os. zahrnuje: 2× ubytování
s polopenzí, uvítací nápoj a mísu s ovocem na pokoj, částečnou
masáž, parafín na ruce, romantickou večeři při svíčkách, 1x vstup
do AQUAFORA – světa vody a relaxace.
• Hotel Krušnohor – 2 dny s Becherovkou. Celoroční cena
1 245 Kč/os. zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
2x snídani, míchaný nápoj za použití Becherovky, 1x lahev
Becherovky na pokoj (pro děti míchaný nealko nápoj), v den
příjezdu ovoce na pokoji, vstupenku do Muzea Jana Bechera
v Karlových Varech, poplatek městu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

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
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pošta
Odešel po třiceti
letech služby

S

ilvestrovský čtvrtek byl
v DKV PJ Cheb tak trochu
jiný. V 11 hodin dopoledne se po dlouhých 30 letech
u podniku loučil se svou
profesí mechanika motorových lokomotiv náš zaměstnanec Jiří Slabyhoudek.
Jeho působení u ČSD započalo v roce 1969 v pobočném
lokomotivním depu Sokolov, kde začínal na opravách
parních a později dieselových lokomotiv. Po několika
letech služby musel ze zdravotních důvodů na 10 let
odejít do invalidního důchodu. Zlepšení zdravotní-

ho stavu mu však umožnilo nastoupit zpět do sokolovského depa, kde působil
až do uzavření v roce 1999.
Poté spolu s ostatními zaměstnanci přešel do chebské provozní jednotky. Tady
byl zařazen na opravy motorových vozů 810 (M 152.0),
především hydromechanických převodovek 2M70,
a na této pozici zůstal až
do 31. 12. 2009, kdy odešel do předčasného důchodu. Členové ZV OSŽ se spolu s vedením a zaměstnanci přišli rozloučit na točnu
depa a popřáli Jiřímu Slabyhoudkovi hlavně pevné
zdraví, štěstí a spokojenost
Petr Proft
do dalších let.

Průvodčí se ukázala
jako profesionál

D

ne 3. ledna jsem cestovala vlakem z Lysé nad
Labem do Prahy Masarykova nádraží. Chtěla bych vyzdvihnout příkladné chování a profesionální plnění
svých pracovních povinností paní průvodčí. Při nástupu i výstupu nás pozdravila, při kontrole jízdních dokladů se chovala mile a dokonce mě upozornila, když
jsme se blížili do cílové stanice, abych nezapomněla
ve vlaku zavazadlo. S úsměvem pomáhala maminkám
s kočárky. Kdyby bylo ve vlacích více takových zaměstnanců, bylo by cestování
mnohem příjemnější.

7

Jeřáby má v práci i doma
Petr Zýka má slabost
především pro kolejové
jeřáby. Nejen ty
skutečné, se kterými
ukládá mosty, ale
i pro ty v modelovém
provedení, za které
během let nasbíral
řadu ocenění doma
i v zahraničí.

jihočeská osádka jeřábníků putuje s některým z klasických jeřábů EDK 300/5, 300 nebo EDK 80
po nasmlouvaných výlukových
akcích. Českobudějovičtí s Petrem Zýkou například ukládali betonové výhybky na koridoru
v okolí Rokycan a Zdic, ve Velkém
Oseku nebo v Praze-Libni a chystají se na výluku zhlaví v Nymburce hlavním nádraží.
Jedním z důležitých úkolů bylo
ukládání provizoria na přemostění koridoru v Kolíně. „Ukládalo se to za noční úplné výlu-

S

modelářstvím začínal Petr
Zýka pochopitelně už v dětství. Postupně se specializoval a po absolvování základní
vojenský služby v roce 1995 se tomuto koníčku věnoval naplno.
Už sedmým rokem šéfuje jedné
ze dvou osádek nehodových jeřábových jednotek Střediska oprav
kolejových vozidel ČD Cargo České Budějovice a jeho záliba v modelářství se zde stala pověstná.
Modely vyrábí v tak dokonalém
provedení, že za ně získal ocenění i na mistrovství Evropy.

už sedm let
šéfuje jeřábové
nehodové
jednotce.
ky všech čtyř poměrně frekventovaných kolejí,“ vzpomíná Petr
Zýka. „Výluka mezi Zábořím
nad Labem a Kolínem se zkrátila na sedmdesát minut. Když se
práce dokončovaly, dole pod námi
už začaly jezdit vlaky,“ dodává.

Malé modely jeřábů
jsou plně funkční

„Jeřáby kdysi nikdo nedělal a lidem se to přitom líbilo. Začali
jsme dělat práce i s jinými typy
jeřábů, spřátelil jsem se s jinými
osádkami, ty mi půjčily dokumentaci, jeřáby jsem si detailně
nafotil a pak stavěl,“ vypráví Petr
Zýka. Modely staví v obou základ-

Dobrá spolupráce s hasiči

VEDOUCÍ. Jako šéf má Petr Zýká velkou odpovědnost.

Opravu provedou
za každého počasí
i v nepřístupném
terénu.
ních modelových velikostech, tj.
H0 i TT. Malé jeřáby jsou přitom
plně funkční a zpracované do posledního detailu.
Práce na nich se počítá ve stovkách až tisících hodin. A jsou to
někdy pořádné kousky. Takový
speciální jeřáb GEK 80 v modelové velikosti H0 je dlouhý 80 centimetrů! Nyní má už Petr Zýka rodinu, takže mu prý na modelaření i na fotbal, který má také rád,
tolik času nezbývá. Ve své práci si
ale aspoň užije skutečné jeřáby.

Výluky zkracuje
na minimum

Nehodové vlaky jsou svět sám
pro sebe a nemusejí znamenat
jen likvidaci následků nehodových událostí. Jedna čtyřčlenná

V TERÉNU. Osádka řeší i neplánované nehody. 

FOTO autor (2x)

zasahují po celé republice

V

nehodovém vlaku má každý
zaměstnanec svou „kajutu“
s lůžkem. K dispozici je společná jídelna s kuchyňkou, sprcha
s teplou vodou. Členové osádky jsou i tři měsíce pryč z domova, přejíždějí z výluky na výluku
a k rodině se dostanou za celou
dobu jen několikrát na návštěvu.

Pokud mají zrovna nehodovou pohotovost, mohou být
sice doma, ale současně musí
stále sledovat služební telefon
a po případném zavolání dorazit
do 25 minut do depa a do 60 minut vyjet do akce. Při jízdě má nehodový vlak přednost, někdy je
ale praktické použít auto.

Nehody jsou stinnou stránkou
jeho práce. Je nutné co nejrychleji dojet k místu nehody, posoudit, jak se bude provádět oprava, a pak za jakéhokoliv počasí,
v noci a třeba i v nepřístupném
terénu, vykonat takové práce,
aby byla trať co nejrychleji sjízdná. Často je s tím spojený pohled na zraněné a kontakt s bolestí či smrtí. „Většinou přijedeme na místo, už když zraněné
nebo mrtvé záchranáři vyprostili
a odvezli, vidíme tak maximálně
krev. Ale třeba v létě jsme likvidovali střet na přejezdu u Černé
v Pošumaví a v holandském autě
byli dva lidé. Jeden byl mrtvý už
na místě a druhý, kterého vyprostili hasiči, zemřel při převozu do nemocnice,“ říká Petr Zýka.
Podle něj ale nejhorší okamžiky
zažil po čelním střetu motorových vlaků v Bavorově, kde byly
tehdy také dvě oběti na životech.
Ve všech případech si ale chválí bezvadnou spolupráci s hasiči:
„Ať jsme kdekoli, pomůžou nám.
Třeba i při takových věcech, jako
je nošení špalků na podkládání nebo dovezení vody cisternou
na výluku,“ dodává Petr Zýka.
A my mu přejeme, aby takových
tragických nehod měl při práci
co nejméně a mohl se naplno věnovat ukládání výhybek, mostů
a ve volných chvílích i modelováMARTIN NAVRÁTIL
ní jeřábů.

Mirka Vosátková

Krev i krevní plazmu
potřebujeme

V

čísle 44 vyšel v Železničáři článek o paní Ivetě
Mestekové, která má za sebou již více než 110 odběrů
krve a krevní plazmy. Článek mě potěšil, proto na něj
reaguji. Dalo by se polemizovat, co je pro zdravotnictví důležitější. Samozřejmě krev je nenahraditelná
a nejcennější tekutina, ale
zrovna tak je důležitá krevní plazma, která se používá
u hemofiliků (lidí se špatnou srážlivostí krve), při
léčbě popálenin, přímo při
operacích apod. Pro dárce
je odebírání krevní plazmy
opravdu náročné. Mluvím
z vlastní zkušenosti, v současné době mám za sebou
237 bezplatných odběrů,
z toho 179 krevní plazmy.
Jako výpravčí ze stanice
Střelské Hoštice bych chtěl
touto cestou vyzvat zvláště
mladší železničáře k dárcovství, vždyť nikdy nevíme,
kdy my sami budeme krev
či krevní plazmu potřebovat
(nebo naši blízcí). Paní Mestekové bych také poblahopřál k udělení Zlatého kříže III. třídy a popřál ještě
mnoho odběrů v budoucnu.
Zvláště u ženy je to výjimečVáclav Pikeš
ný čin.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

MIKROSVĚT. Modely kopírují skutečné stroje. FOTO ARCHIV P. ZÝKY (2x)

JINÁ DIMENZE. Okolo malých jeřábů okukují umělí človíčkové.

pošta
Jak média informují
o sněhové kalamitě

V

odpoledních zprávách
uvedla TV NOVA, že
ve vlak u Jablunkova musel zůstat stát, protože stromy spadly na trolejové vedení a potrhaly ho. TV NOVA
uvedla, že ve vlaku cestovalo cca 20 lidí a že ČD zajistily
náhradní autobusovou dopravu. Tentýž den ve zprávách TV Prima v 18.55 hodin
uvedla, že vlak zapadl. Dále
se v reportáži TV Prima rozčiloval nějaký pán, že pro
náhradní autobusovou dopravu byl vyslán jeden autobus – kde prý to jsme. Pokud
byl pravdivý údaj TV NOVA
o počtu cestujících ve vlaku,
tak by mne zajímalo kolik
autobusů by tento pán pro
20 lidí chtěl. V šotu byl ukázán autobus Karosa, který,
pokud se nemýlím, má cca
40 míst k sezení.
Dále nějaká paní zde povídala, že cestujícím nikdo nic neřekl. Zajímalo by
mne, jak tato paní zjistila,
že vlak dále nejede a že má
přestoupit na autobus. Lidé
v reportáži se rozčilovali a vše vyznělo tak, jako by
za celou situaci mohly České dráhy. Je zajímavé, že reportáže této televize o kalamitě na silnicích byly zcela
objektivní a nikdo se nesnažil vytvořit dojem, že za vše
mohou silničáři. Chtěl bych
vám na železnici proto popřát mnoho úspěchů ve vaší
práci a v objektivním informování cestující veřejnosti.

Pavel Hobza

Uspěl jsem,
ale až napočtvrté

D

ne 29. prosince v 16 hodin jsem na plzeňském
hlavním nádraží požadoval informace, jak naložit
s propadlou In-kartou, když
již nežádám její obnovu, ale
chci vyplatit zbylý zůstatek.
Nejdříve mi pracovnice tvrdila, že s tím nic neudělá,
že se na ni nemůže podívat,
protože je propadlá a odeslala mě vedle. Tam zase
paní za přepážkou neměla čtečku, tak jsem se dostal
ke třetí přepážce. Tam mi
vaše pracovnice oznámila,
že to přece nejde. Tak jsem
se trošku rozladěn odebral
na mezinárodní pokladnu,
kde mi konečně někdo vyšel
vstříc. Paní ochotně začala
zjišťovat, jak problém řešit.
Několikrát se mi omluvila, že to bude chvilku trvat,
než zjistí požadovanou informaci, ale to mi nevadilo.
Navrhl jsem, ať mi získanou informace pošle e-mailem. A již hodinu po odchodu jsem měl žádanou odpověď na své schránce. Chtěl
bych tímto poděkovat této
zaměstnankyni a byl bych
rád, kdyby se i pro ostatní vaše zaměstnance stala
Pavel Kunský
vzorem.

Už bych to nikdy nechtěl zažít znovu
Výpravčí Zbyšek Krejčí
z Rájce-Jestřebí svým
okamžitým zásahem
zabránil střetu rozjeté
vlakové soupravy
s nákladním vlakem.

N

a sobotu 27. června 2009
Zbyšek Krejčí vzpomíná
nerad. Tehdy se ve stanici Rájec-Jestřebí samovolně rozjela prázdná souprava vlaku EuroCity s porouchanou lokomotivou
směrem k Blansku, odkud již přijížděl nákladní vlak.

Začalo to dýmem

V inkriminovaný den měl obrovskou smůlu hlavně strojvedoucí vlaku EuroCity 174 Jan Jesenius, směřujícího z Budapešti přes
Prahu do Berlína. Zahraniční lokomotiva začala „zlobit“ a ve stanici Rájec-Jestřebí se ze strojovny začal valit dým. „Strojvedou-

RYHLE JEDNAT. V krizovém okamžiku neztratil Zbyšek Krejčí hlavu
a s pomocí moderní techniky odvrátil nehodu.

cí okamžitě vlak zastavil, ohledal lokomotivu a rychle běžel
za mnou do dopravní kanceláře
domluvit se na dalším postupu.
Zavolal jsem regionálnímu dispečerovi do Brna, ten pak síťové-

FOTO AUTOR

mu a dohodli jsme se, že pro neschopnost lokomotivy vlak dočasně ukončíme u nás ve stanici. Poté se dohodlo zastavení následujícího vlaku EuroCity, který
měl stanicí projíždět za necelou

hodinu, na který si měli cestující
přestoupit,“ vypráví Zbyšek Krejčí. Strojvedoucí mezitím zavolal
do České Třebové pro náhradní
lokomotivu a odešel zpět na soupravu, která se v krátké chvíli vyprázdnila. Cestující čekali na nástupišti na následující spoj.
„Těsně před příjezdem vlaku
EuroCity 276 František Křižík se
za mnou přišel strojvedoucí z porouchaného vlaku znovu. Vyšli
jsme ven a strnuli jsme. Porouchaná souprava vůbec nestála
u peronu, naopak byla v pohybu
směrem k Blansku,“ vzpomíná
Zbyšek Krejčí. V ten moment se
strojvedoucí rozběhl, aby vlak dostihl. Bohužel to byla marná snaha. „V ten moment mi došlo, že
na stejné traťové koleji jede nákladní vlak, do kterého by prázdná souprava mohla narazit. Utíkal jsem zpět do kanceláře a díky
grafické technice na počítači
jsem analyzoval přesnou polohu
vlaku a stačil jsem jej takřka v po-

slední vteřině odklonit do volné
koleje,“ popisuje situaci.

Ocenění ke Dni železnice

Porouchaná souprava zůstala
stát ve výhybkách, nicméně provoz byl zastaven asi na tři hodiny.
Vyšetřování se ujala Drážní inspekce České republiky a strojvedoucí byl dočasně zbaven funkce.
Zbyšek Krejčí ještě doplňuje, že
v sobotu u nich nebývá obsazena
osobní pokladna, takže se tehdy
hodně naběhal. „Řada lidí si přála vrátit jízdenky, musel jsem odpovídat na desítky dotazů a řešit
samotný provoz. Už nikdy bych to
nechtěl zažít,“ vzpomíná výpravčí a dodává: „Když projíždí stanice vlak EC 174, tak si na nepříjemnou nehodu vzpomenu znovu.“ A my dodáváme, že za pohotovost a kvalifikované jednání byl Zbyšek Krejčí oceněn generálním ředitelem ČD Petrem Žaludou u příležitosti Dne železnice 2009.
MARTIN HARÁK
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za poznáním

kam jet
Výstava 1989
ve Vídni
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Železnice hrdosti a chudoby

A

ž do 7. února můžete navštívit ve vídeňské Kunsthalle (Museumsplatz 1, A1070 Vídeň) výstavu s prostým názvem
1989. Podtitul Konec historie nebo začátek budoucnosti? napovídá o málo
více. Otevřeno je denně
od 10 do 19 hodin s výjimkou čtvrtka, kdy sem můžete zavítat až do 22 hodin.
Více informací na www.
kunsthallewien.at. Partnerem výstavy jsou i Rakouské
spolkové dráhy ÖBB.

Stavebnice Merkur
pod Řípem

A

ž do 28. února můžete nalézt v Podřipském
muzeu v Roudnici nad Labem kolejiště s vláčky Merkur. Ty jsou součástí pohyblivého, takzvaného Mechanického Řípu. Nenapodobitelná atmosféra dioramatu vás přenese do doby,
kdy vznikly oblíbené kolážové pohlednice s vizemi Řípu budoucnosti z let
1907 až 1918, jež se staly inspirací i částečnou předlohou výstavy. Expozici můžete navštívit v úterý až pátek od 10 do 12 h a od 12.30
do 16 h. Základní vstupné
činí 20 Kč, snížené pro děti,
studující, důchodce pak
10 Kč. Muzeum má tel. č.
416 878 192, další informace najdete na merkur@merkurtoys.cz.
(mn)

recenze
Příběhy z dějin
našich drah

V

ýpravná kniha Pavla
Schreiera Příběhy z dějin našich drah aneb kapitoly z historie českých železnic
do roku 1918 (vydala Mladá
fronta) si neklade za cíl suplovat odborné práce o historii našich drah, ale chce
přístupnou formou tuto poněkud okrajovou sféru přiblížit i laikům. Je to podle autora tak trochu schizofrenní situace. „Příběhům o drahách není pak docela rozuměno,“ říká Pavel
Schreier s tím, že nejde ani
tak o dílo objevné, ale o práci popularizující železnici.
Jak se to povedlo, nechť se
přesvědčí každý sám. Záměrem vydavatele nebylo vydat
učebnici ani encyklopedii,
tím méně vědeckou literaturu. Touto knihou se předchozí díla, tedy K. k. Geschichte der Eisenbahnen
nebo Štěpánovy Přehledné
dějiny, nestanou v knihovnách přebytečnými. Skutečné dějiny železnic vyšly
u nás naposledy v roce 1956.
I proto takováto „dílka poučených laiků“, jak říkal Karel Čapek, musí suplovat
odbornou literaturu. Čtená-

BEZ VODY. Tento most patří mezi nejdelší v zemi, a to navzdory faktu, že vede přes vyschlou řeku. 

Jak vrátit zašlou slávu?

Železniční tratě
najdeme i v řadě pro
nás exotických zemí.
Patří mezi ně také
africký stát, který
je shodou okolností
stejně starý jako naše
republika – Eritrea.

E

ritrea odděluje od moře
velkého souseda, Etiopii,
ze severu sousedí se Súdánem a na jihu seznam sousedů
doplňuje malý africký stát Džibuti. Má celkem příjemné klima, protože se velká část země
nachází v nadmořské výšce nad
2 000 m, kde kromě ostrých slunečních paprsků nic jiné nehrozí.
V druhé polovině 19. století kolonizovali zemi Italové a začali
stavět perlu Afriky, která je nyní
hlavním městem Eritrey – Asmaru. Dnes tu žije okolo 600 tisíc lidí. Hlavní třída metropole je
chráněnou světovou památkou.
Po druhé světové válce vynesla OSN možná nejrozporuplnější rozhodnutí, když Eritreu začlenila do jedné federace s Etiopií. Jenže etiopský císař tento
krok interpretoval jako rozšíření

PERLA AFRIKY. Hlavní třída metropole Asmary je chráněnou světovou památkou.
své monarchie a postupně zbavil
Eritreu všech práv nezávislosti.
Tento skutek vyústil do více než
třicetileté války, do které nakonec musela zasáhnout i velká politika. Nezávislost země byla vyhlášena v roku 1993.

Italské dědictví

Italové nestavěli jen města, ale
i železnici. Zvolili velmi netypický rozchod 950 mm. Železnice zprvu spojovala přístav s hlavním městem, později vedly koleje

až téměř do Súdánu. První úsek
mezi Massawou a Asmarou je
dlouhý 117 km, i když obě města
leží od sebe jen asi 60 km vzdušnou čarou. Je však mezi nimi obrovský výškový rozdíl, více než
2 400 m. Celou trať postavili v letech 1887 až 1932, avšak hlavní
město získalo spojení s přístavem už roku 1911. Na znovuotevřené trati dnes ještě najdeme
30 původních tunelů a 89 mostů.
Firma Ansaldo dodávala pro
Eriteu silné tendrovky typu Mal-

let s uspořádáním náprav B‘ B‘,
z nichž jen málo přežilo válečné
roky. V současnosti jsou tři z nich
provozuschopné a ještě několik
jich čeká na opravu. Během druhé světové války sem Fiat dodával
velmi stylové kolejové autobusy –
Littorina. Z nich zůstali dva kusy
zachované, jeden je pojízdný.
Po válce se zkoušela i dieselová
trakce, ale třicetiletou válku přežila jen jediná dieselelektrická lokomotiva od společnosti Krupp
s uspořádáním náprav B0‘ B0‘.

Po vyhlášení nezávislosti začalo několik zanícených železničářů spolu s vojskem rekonstrukci
kompletně zničené železnice s cílem obnovit ji a dosáhnout stejného postavení, jaké měla před
válkou.
Na obnovu provozu však chybí
zejména trakční vozidla. Ta použitá je téměř nemožné získat
kvůli netradičnímu rozchodu
a na nové země jednoduše nemá.
Proto bylo překvapením, že se navzdory okolnostem podařilo obnovit alespoň 3 parní lokomotivy.
V roku 2003 začaly Eritrejské
železnice upravovat terén pro opětovné prodloužení tratě do města Keren. Plány byly hotovy a dokonce se podařilo zajistit i financovaní. Znovu však vypukly boje
na hranicích s Etiopií, a proto
byly práce dočasně zastaveny.
Trať je jednokolejná, v pravidelných vzdálenostech s výhybnami nebo stanicemi. Téměř
všechny stanice jsou dnes zničené, avšak stále jsou ještě poznat
stopy po slavné minulosti. V okolo stanic často leží překrásné litinové sloupy, které předtím držely střechu a přístřešky. Takový luxus nenajdete ani na evropských
EUGEN TAKÁCS
železnicích.

pár informací
o eritreji

1

Eritrea leží na východě Afriky na pobřeží Rudého
moře a je jedním z nejmenších
a nejchudších afrických států.

2

Strategická poloha byla
příčinou stálých bojů, které devastovaly jak zem, tak
i její obyvatelstvo.

3
PŘÍSTAV. Vlak do Asmary je připraven k odjezdu.

Od poloviny 19. století byla
italskou kolonií. Mnoho
památek na tuto dobu najdeme zejména v hlavním městě Asmaře.

POSÁDKA. Eritrejští železničáři neztrácejí dobrou náladu.

Slovenské železničáře chrání sv. Kateřina
Slovenští železničáři
mají po vzoru kolegů
z Polska svou patronku
– svatou Kateřinu
Alexandrijskou.

ře jistě potěší množství fotografií, i když by jejich kvalita a výběr mohly být vyšší. Výhodou je přehledná
skladba a názornost. V závěru jsou ukázky textů koncesí a přehled dat otvírání
jednotlivých traťových úseků. Knihu si můžete objednat na www.bookcafe.cz,
e-mailem na prodej@mf.cz
nebo ve většině běžných
knihkupectví.
(mn)

FOTO autor (4x)

V

červnu roku 1980 stávkovali železničáři v Lublině. Požadovali, aby režim
umožnil svobodné volby. S obdobnými požadavky přišli odboráři ve všech přístavních městech
a později stávkovali i horníci. Pod
ohromným tlakem režim ustoupil a v noci 25. listopadu 1980 byla
podepsána dohoda. Za železničáře se podpisu protokolu zúčastnil
inženýr Plater ze Štětína, který
vyhlásil, že tento úspěch je možno přisoudit přímluvám sv. Kate-

řiny s dovětkem: „Bude správné,
abychom jí poděkovali.“

Pokud k tomu připočteme aktivitu bývalého předsedy svobodných odborů Solidarita a pozdějšího ministra dopravy Ewarysta
Waligórského, který dlouhá léta
působil na Slovensku coby diplomat a též jako zástupce PKP, nepřekvapí nás, že se u našich východních sousedů rozhodli následovat své polské kolegy.

Místo Dne železničářů
oslavy svaté Kateřiny

V roce 1984 se konalo první setkání několika tisíc železničářů organizovaných v nezávislých odborech ve známém polském poutním místě – Čenstochové. Tehdy
se ještě v září souběžně pořádal
Den železničářů s vládní podporou. Po pádu režimu zůstaly jako
jediné oslavy na den sv. Kateřiny
a do Čenstochové přijíždějí nejvyšší státní představitelé stejně jako drážní delegace ze všech
koutů Polska.
Národní poutě polských železničářů v Čenstochové se pravidelně od roku 1993 zúčastňují také železničáři ze Slovenska.

Vatikánský dekret
pro Slovensko

Socha patronky slovenských
FOTO autor
železničářů.

Vatikánská kongregace pro boží
kult a diecézní svatost vydala začátkem loňského října dekret,
jímž byla sv. Kateřina Alexandrijská vyhlášena za patronku
slovenských železničářů. Krátce na to se uskutečnila slavnostní mše svatá, kterou celebroval
trnavský arcibiskup. Po jejím

ukončení odevzdal státnímu tajemníkovi ministerstva dopravy
Dušanu Švantnerovi dekret a dřevěnou sochu sv. Kateřiny Alexandrijské od řezbáře Štefana Malíka
z Kuklové.
Socha byla 21. listopadu 2009
umístěna ve výklenku výpravní
budovy železniční stanice Kysak.
Ještě předtím se v místním kostele, zasvěceném právě sv. Kateřině
Alexandrijské, konala slavnostní
mše. Druhá socha patronky slovenských železničářů byla uložena v Dopravním muzeu nedaleko
bratislavské hlavní stanice.
Zaměstnanci ŽSR, ZSSK a ZSSK
Cargo získávají vyhlášením sv.
Kateřiny Alexandrijské za patronku společný duchovní symbol
jednoty ve své odpovědné práci.

MILAN KLUBAL

