Nové reportáže
s železniční
tematikou najdete
na tv.cd.cz.
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Železniční uzel
po přestavbě

Úspěšné aktivity
v Srbsku

Přešly do další
fáze zkoušek

Důležitá stanice na jihu
Moravy má za sebou první
část modernizace.  STRANA 4

Českým firmám působícím
v železničním průmyslu se
daří na Balkáně.
STRANA 5

Nové lokomotivy řady 380
začaly jezdit s nákladními
vlaky.
STRANA 2

krátce

sloupek

Vydařené oslavy
EgroNetu

Motorové vozy
za půl miliardy
V Karlovarském kraji
nakoupíme do tří
let nové motorové
jednotky za přibližně
půl miliardy korun.

O

bnova vozidlového parku v nejzápadnějším
regionu České republiky se
uskuteční za pomoci regionálních operačních programů Evropské unie.
Díky tomu bude možno nahradit většinu stávajících
souprav na regionálních
spojích ČD.

S

velkým zájmem veřejnosti se setkaly oslavy
Dne veřejné dopravy, který
pořádal Rozvojový dopravní svaz při příležitosti 10 let
systému EgroNet. Největším magnetem se v sobotu
29. května stala jízda parního vlaku z Mariánských
Lázní do Bečova nad Teplou. Příznivci železniční
dopravy zaplnili vlak s kapacitou dvě stě míst už před
odjezdem, a tak ČD vypravily ještě další dva autobusy,
které doprovázely vlak. Dechovka, mažoretky, nadšení fotografové a krásné
počasí přispěli k příjemně
strávenému dni.

Více než 33 tisíc
dětí v Praze

P

rávě skončená nabídka Českých drah Děti
do Prahy se setkala s obrovským zájmem v regionech.
Během dvou měsíců, kdy
mohli školáci a jejich pedagogický dozor cestovat odkudkoliv v České republice
do našeho hlavního města,
se prodalo více než 33 tisíc
zpátečních jízdenek v ceně
80 Kč. Nejvíce zájemců,
přes 7 600, se vydalo do Prahy na výlet z Moravskoslezského kraje, více než 4 tisíce
dokladů se pak prodaly v Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Čerčanský podchod
s obrázky

Antonín
BLAŽEK
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

PREVENCE I REAKCE. Ve vlacích a na nádražích se od února pohybují černě oděné hlídky soukromých agentur. 

Myslíme na bezpečnost
V minulých měsících
mohli cestující
potkávat ve vlacích
a někdy i na nádražích
černě oděné příslušníky
bezpečnostních hlídek.
Po vyhodnocení je
jasné, že projekt uspěl.

V

období od 1. února do 30.
dubna letošního roku probíhal ve vlacích Českých
drah pilotní projekt bezpečnostních hlídek. Ve vybraných rizikových spojích jsme nasadili hlídky
tak, aby preventivně působily
proti páchání trestné činnosti,
především okrádání cestujících,
a v případě potřeby zajistily asistenci a nezbytnou ochranu vlakovému doprovodu.

Zakročit, když je potřeba

P

rvního června se v nedávno dokončeném
koridorovém podchodu čerčanského nádraží uskutečnila slavnostní vernisáž
výstavy obrazů. Den dětí
nebyl vybrán náhodou, protože autory výtvarných děl
jsou žáci z místní základní umělecké školy. Projekt
se podařilo realizovat díky
podpoře přednosty Osobní
stanice Benešov u Prahy Romana Bareše a jeho kolegů,
SŽDC a obce Čerčany.

Vlak do Zlína
na festival

P

rvního června vyjel
už posedmé Vlak plný
úsměvů pro handicapované děti, který vypravují České dráhy společně s Unií
železničních zaměstnanců na zlínský Mezinárodní filmový festival pro děti
a mládež. Jezdí tradičně
z Pardubic přes Českou Třebovou, Olomouc a Přerov
do Zlína. Letos se přihlásilo 260 osob, z toho 205 dětí.
Ve Zlíně je čekalo promítání
dětských filmů nebo návštěva místní zoologické zahrady. Pro mnohé jde o jedinou
možnost, jak se na festival
dostat.
(tis, pt, mn)
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Odbor krizového řízení a bezpečnosti připravil plán služeb
pro obsazení jednotlivých vlaků
bezpečnostní hlídkou ve spolupráci s Policií ČR, KCOD Praha
a RCVD Ostrava. Bezpečnostní

hlídky dostaly za úkol především
monitorovat okolí, preventivně
působit, zabránit krádežím a poškozování majetku Českých drah
a majetku cestujících. V případě rizika napadení měly přispět
k ochraně života a zdraví cestujících a vlakového doprovodu ČD.
Během akce hlídky spolupracovaly se zaměstnanci Českých
drah, asistovaly při výběru jízdného a kontrole jízdních dokladů, při ukládání přirážek a při
vylučování z přepravy. V případě potřeby spolupracovaly také
s Policií ČR, s obecní či s městskou policií.
Za uvedené tři měsíce bezpečnostní hlídky doprovodily
514 vlaků, ve kterých provedly
celkem 213 zákroků. Ve 192 případech poskytly asistenci vlakovému doprovodu při výběru
jízdného, ukládání pokuty anebo při vylučování z přepravy,
v 21 případech předaly osoby Policii ČR, v jednom dokonce poskytly pomoc vedoucí k záchraně
lidského života.
Najatí zaměstnanci bezpečnostních agentur provedli rovněž 249 zákroků v železničních

JAKÉ JSOU
VÝSLEDKY

1

Jednoznačná pozitivní reakce veřejnosti. Cestující
tuto aktivitu vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve vlacích
přivítali.

2

Na problémových spojích došlo ke snížení trestné činnosti. Prevence byla
úspěšná.

3

Zvýšila se četnost případů
zaplacení jízdného od cestujících, kteří neměli zakoupenou jízdenku před nástupem
do vlaku.

4

Za celou dobu pilotního
projektu nedošlo ani k jedinému incidentu, který by byl
vyvolán zaměstnanci bezpečnostních agentur. Dobré jméno ČD nebylo poškozeno.

5

Vlakový doprovod i revizoři spolupráci s bezpečnostními hlídkami
ocenili a doporučují pokračovat ve využívání bezpečnostních hlídek ve vlacích.

stanicích při čekání na vlak,
a to především vůči bezdomovcům, uživatelům návykových látek a kuřákům. Hlídky se kromě
toho zúčastnily kontrolních a revizních akcí společně s revizory osobní dopravy a v některých
případech se podílely i na zabezpečení přepravy sportovních
fanoušků.

Hlídky nadále používáme

Po celou dobu pilotního projektu
byla činnost bezpečnostních hlídek kontrolována a vyhodnocována. Připomínky či doporučení
jsme ihned přenášeli na dodavatele služeb.
Služba bezpečnostních hlídek
pokračuje i po ukončení pilotního projektu s tím, že došlo i k jejímu posílení. Naší snahou bude
v následujícím období zlepšit komunikaci a spolupráci vlakových
bezpečnostních hlídek s ostatními subjekty na dráze a v železničních stanicích tak, aby došlo
k efektivnímu využívání těchto
služeb i v návaznosti na připravovaný projekt Integrovaného bezpečnostního systému.
Miroslav Staško

Pojízdné kino na pouti po Moravě
Již posedmé vyjel
na koleje Kinematovlak
Českých drah
a zlínského filmového
festivalu, který letos
oslavil padesáté výročí.

S

lavnostní zahájení letošního turné se konalo 19. května na prvním nástupišti
nádraží ve Znojmě. Moderátorem se stal tradičně filmový princ
– herec Jan Čenský, který současně vyhlásil vítěze malířské soutěže Jak se jedlo v pohádkách,
určené dětem z mateřských škol
a prvního stupně základních
škol. V soupravě Kinematovlaku byl zařazen i hrací vůz zvaný
Vláček Hráček, kde si děti mohly
hrát či kreslit, a speciální vagon
pojednávající o historii železnic.
Vlak vypravili slavnostním
hvizdem z píšťalek a pomocí autentických výpravek s nasazenými červenými čepicemi umělecký
ředitel zlínského festivalu Petr Ko-

POHÁDKY. Promítání je pro děti pokaždé zážitkem.
liha, ředitel KCOD Brno Pavel Karšulín a také místostarosta města
Znojma Marian Keremidský.
„Tradiční Kinematovlak si našel již řadu svých příznivců, a to
hlavně z řad školní mládeže.
Na znojemské nádraží nedorazily jen tamní děti se svými učiteli, ale i mládež z okolních obcí
v našem regionu. Jsem přesvěd-
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čen, že Kinematovlak je investice
do budoucnosti, některé děti vidí
třeba vlak poprvé v životě. Malým
dárkem na konci produkce jim
vhodně připomeneme, že existuje také železnice a ony třeba společně se svými rodiči nebo později
i samy začnou železniční dopravu používat,“ řekl na úvod ředitel
KCOD Brno Pavel Karšulín.

Petr Koliha připomněl kulaté výročí Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který
letos slaví „abrahámoviny“, což
je i ve světovém měřítku unikát.
Na konec oficiální části vyslovil
znojemský místostarosta Marian
Keremidský přání, aby další ročník jízdy Kinematovlaku opět začínal v malebném jihomoravském
městě, kde má již tradiční místo.
Po slavnostním úvodu zazpívaly tři písničky vybrané děti z mateřské školy ve znojemské Pražské
ulici pod vedením učitelky Mileny Zachové, umělecká část byla
uzavřena brilantními ukázkami
latinskoamerických tanců, které zatančili přímo na prvním nástupišti Jára Jambor s partnerkou
Nikolkou – oba z Dětského domova Plaváček ve Vizovicích.
Pojízdné kino, jehož cesta začala ve Znojmě, se na své trase
zastavil ještě v dalších jedenácti
moravských městech, aby se jeho
poslední zastávkou stalo 4. června nádraží v Horní Lidči.
MARTIN HARÁK


Zásadní změna v komfortu nastane v brzké době
na páteřní trase z Mariánských Lázní přes Cheb
do Karlových Varů a dále
směrem do Kadaně v Ústeckém kraji. České dráhy
na tyto spoje nasadí celkem 6 nových motorových
souprav v hodnotě okolo půl miliardy Kč. Nákup
přitom podpoří i regionální operační program částkou přibližně 200 milionů
Kč. Smlouvu o čerpání dotace z evropských fondů
podepsal koncem května
generální ředitel Českých
drah Petr Žaluda se zástupci regionu.  
Výhodou moderních
dvoudílných jednotek je
jejich flexibilita a možnost provozu nejen na páteřní elektrizované trati,
ale také na dalších místech v regionu, především
na krušnohorských lokálkách. Díky tomu je bude
možno využít například
na přímých spojích z centra do okrajových částí kraje
nebo například o víkendech, kdy je v rekreačních
oblastech větší frekvence
cestujících.

anketa
Jak letos pojedete
na festivaly?
MARTINA MÁLKOVÁ

Store manager,
Pardubice
Letos se se chystám na bohnické
Mezi ploty a určitě plánuji cestovat vlakem.
Ráda si po dvoudenním hudebním maratonu cestou
domů v klidu odpočinu.

michal louč

Student,
Poděbrady
Na každý rok vyrážím za hudebními prožitky
především do zahraničí,
a to buď autobusem, nebo
stopem.

Vanda vacínová

Asistentka,
Olomouc
Pokud to mé
pracovní vytížení dovolí, ráda
bych někam za kulturou
vyrazila. Hodně mě lákájí
ostravské Colour of Ostrava, kam je z Olomouce asi
nejlepší cestovat vlakem.
(2m)
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Aktuality

nabízíme
Výhodně
na festivaly

22/2010

Okruh vyměnila za trať

Ve spolupráci s prodejci
vstupenek nabízíme
výhodné cestování
na letní hudební festivaly.

F

estival Prague Proms
je vedle Pražského jara
nejvýznamnější přehlídkou vážné hudby v České
republice. Letošní ročník
se uskuteční od 26. června
do 22. července a díky Českému národnímu symfonickému orchestru (ČNSO)
přinese neobvyklá tematická spojení.

SE ZBOŽÍM. Výkonnou škodováckou lokomotivu můžete potkat až do konce prázdnin v čele těžkých nákladních vlaků. 

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 22.–28. 5.

■ 8 % pozitivní
■ 10 % negativní
■ 82 % neutrální

V

uplynulém období se
média opětovně vracela
k následkům povodní z minulého týdne, především
k finančním škodám a změnám v jízdním řádu.
Největší pozornosti se
dále dostalo informacím
o plánované investici ve výši
1,5 miliardy Kč na nákup
nových osobních vlaků pro
Ústecký a Karlovarský kraj.
V drtivé většině šlo o neutrální zprávy. Značný zájem
vzbudila také zpráva o nové
lokomotivě Škoda 109E
a plánované opravě nádraží
v Karlových Varech.
Skupinu pozitivních výstupů reprezentují jako
obvykle slevové a výletní
akce. Pozitivních ohlasů
se dočkal především Posázavský pacifik. Pozornost
médií vzbudila také akce
Ze Šumperka do Olomouce
za 10 korun.
Negativní výstupy jsou
spojené hlavně se jménem
Radima Jančury. Drtivá většina médií zaznamenala,
že se chystá zaslat podnět
Evropské komisi k vyšetření chování všech českých
krajů.

ozidlo, které nese výrobní označení Škoda 109E
a které budou České dráhy
provozovat jako řadu 380, přešlo
po náročných testech na železničních okruzích ve Velimi do nové
fáze zkoušek, probíhajících již
na veřejné železniční síti. V jejich rámci začalo jezdit v čele
nákladních vlaků na trati Plzeň
– Beroun, a to maximálně stokilometrovou rychlostí. „Výsledky
dosavadních jízdních zkoušek
byly v naprosté většině případů
pozitivní a nemají zásadní vliv
na konstrukci této lokomotivy,“ uvedl Vladimír Malý, technický ředitel společnosti Škoda
Transportation.

První lokomotiva
pro rychlost 200 km/h

Nová lokomotiva vznikala podle
zadání Českých drah. Společnost
Škoda Transportation zvítězila
v roce 2004 ve výběrovém řízení
na dodávku 20 třísystémových
strojů pro středoevropské tratě. Jde o první hnací vozidla Českých drah pro komerční provoz

Foto JAN FLIEGER

podle nejnovějších evropských
předpisů TSI HRS. Dokončuje se
posuzování schvalovací dokumentace podle příslušných norem a do jednoho měsíce má být
zahájeno typové zkoušení. Dokumentaci lokomotivy schvaluje Eisenbahn-Cert (EBC) v Bonnu,
notifikovaná osoba německého
certifikačního úřadu. Souběžně
pokračují i práce na získání průkazu způsobilosti v České republice a jeho ekvivalentu v Německu
a Rakousku.

Nová třísystémová
elektrická lokomotiva
z plzeňské Škodovky se
ve čtvrtek 27. května
poprvé objevila při
jízdních zkouškách
v čele vlaku.

V
jím konáním. K jedné
vstupence vždy získáte jednu zvýhodněnou jízdenku. Jízdní doklad je platný
do půlnoci dne, ve kterém jej cestující předložil
ke kontrole.
V síti Ticketpro si navíc
můžete zakoupit poukázku REGIONET v ceně 120 Kč,
tedy o 30 Kč levněji, než tato
krajská jízdenka obyčejně stojí.
Hudební fanoušci tak letos mají možnost vydat se
levně vlakem nejen na oblí
bené festivaly, jako jsou
Masters of Rock ve Vizovicích, Sázavafest v Kácově či Mácháč v Doksech, ale
také na koncerty Green Day
a Pink v Praze nebo skupiny
Deep Purple v Olomouci.
(pt)

Prague Proms
za polovic
Pokud hodláte navštívit
některý z koncertů
festivalu Prague Proms,
s In-kartou zaplatíte
jen poloviční cenu.

V

letním období se po celé
naší republice koná
řada oblíbených hudebních
festivalů pod širým nebem.
Nejen na ně, ale i na vybrané koncerty zahraničních
hvězd se mohou vydat příznivci všech žánrů vlakem
za mimořádně zvýhodněnou cenu.
Na akce označené symbolem JÍZDENKA ČD si lze
nyní zakoupit v předprodejních sítích Ticketstream
a Ticketpro poukázku
na zlevněnou jízdenku
ČD NET za 250 Kč. Cena této
nabídky v běžné verzi je přitom 600 Kč.
Zmíněný poukaz se prodává společně se vstupenkou na vybranou akci, a to
nejpozději tři dny před je-

pro vás

Od září se objeví
i na vlacích s cestujícími

ZÁJEM. Nový stroj se poprvé představil veřejnosti před dvěma lety
na mezinárodním veletrhu InnoTrans v Berlíně.

s rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Jsou určena pro provoz
na tratích železničních koridorů v České republice, Německu,
Rakousku, Polsku, Maďarsku
a na Slovensku. V těchto zemích
umožní plynule přejíždět území
s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím
25 kV/50 Hz nebo 15 kV/16,7 Hz,
případně se stejnosměrným napětím 3 kV. Maximální výkon lokomotivy je 7,2 MW.

Foto Michal MÁLEK

Tyto moderní stroje měly získat České dráhy už loni v prosinci, dodávka se však přibližně
o rok opozdí. „Je to dáno tím, že
u mnoha zásadních mezinárodních norem došlo ke změnám,
což hodně ovlivnilo technickou
specifikaci stroje i schvalovací
proces,“ vysvětlil Vladimír Malý.

Chystají se zkoušky typu

Nové vozidlo se v současné době
dostalo do fáze zkušebního provozu bez cestujících. Předpokládá
se, že jeho nasazení na nákladní
vlaky ČD Cargo potrvá do konce
prázdnin. K prvnímu zkoušenému stroji postupně přibudou další. „Do poloviny července začnou
jezdit další tři lokomotivy, které
jsou na zkušebních okruzích,“
uvedl hlavní inženýr firmy Petr
Špalek. Ke konci května již v Plzni dokončili výrobu 11 kusů.
Po odjetí stanoveného počtu kilometrů bude následovat
zkušební provoz s cestujícími.
Od září by se tak vozidla s moderním designem měla objevit v čele vlaků osobní přepravy
z Prahy ve směrech na Plzeň, Ústí
nad Labem a Brno.
PAVEL TESAŘ

S využitím podkladů od firmy
Škoda Transportation.

Lokomotiva řady 380 je nyní
ve schvalovacím procesu vedeném

V Bohdanči opět o integrované dopravě
V

pořadí 17. seminář k integrovaným dopravním systémů (IDS) proběhl 17.–19. května
v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč. Pořádal jej Institut Jana
Pernera ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Semináře se zúčastnila přibližně stovka osob,
především organizátorů IDS,
participujících dopravců, zástupců krajských úřadů, magistrátů,
městských úřadů a představitelů
výzkumných ústavů, kteří si poslechli celkem 27 příspěvků.

Letošnímu semináři dominovaly tři tematické okruhy. První
byl zaměřen na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
1370/2007 a podrobnou analýzu
návrhu připravovaného zákona
o veřejných službách v přepravě
cestujících, který v současnosti
prochází legislativním procesem.
Předmětem druhého tematického okruhu byla problematika
vývoje kompatibility kartových
systémů pro IDS, požadavek
na stanovení jejich gestora a apli-

kace informačních technologií
z pohledu zákona o veřejných
službách v přepravě cestujících.
Třetí, dominující tematický
okruh má trvalé místo na semináři a týká se informací o současném stavu vývoje a řešení
aktuálních problémů IDS v České
republice. Aleš Stejskal, předseda
České asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), informoval
o činnosti tohoto sdružení v roce
2009. O svých systémech přednášeli zástupci jednotlivých koordi-

nátorů integrované dopravy nejen
od nás, ale také ze Slovenska.
Doplňujícím tematickým
okruhem byly informace k různým aspektům veřejné osobní
dopravy. Odezněl zde také příspěvek Richarda Baxy z GŘ ČD
o účasti Českých drah v IDS České
republiky a Petra Pšeničky z odboru veřejné dopravy MD, který
se zabýval integrací dálkové železniční dopravy. Všechny prezentace najdete na stránkách
www.perner.cz.
(kk)

ELEN
MÁTÉOVÁ
Oddělení
marketingové
produkce O29
Velká očekávání letošního ročníku Prague Proms
vzbuzuje koncert složený
z italských árií s názvem
Notte alla Scala. Taktovky se ujme dirigent Marcello Rota, který již léta s ČNSO
spolupracuje a kterého dobře znají i čeští diváci.
Diváky čekají během festivalu i dvě velké noci. Jedna bude Alpská, kde kromě
stejnojmenné symfonie Richarda Strausse uslyšíme
i poměrně neznámý koncert pro obří roh od Leopolda Mozarta. Taktovku bude
držet Libor Pešek. Velká
očekávání provází i noc Hollywoodská, plná netradičně
pojaté filmové hudby.
České dráhy, generální partner Prague Proms,
pomohly do Prahy přivést
špičkové hudebníky, tvůrce, orchestry i dirigenty.
Navíc připravily výhodnou
nabídku pro majitele In-karet, a to včetně svých zaměstnanců. Ti všichni si
mohou zakoupit dvě vstupenky na hlavní koncerty v Obecním domě za cenu
jedné. Objednávky přijímají
každý všední den od 9 do 15
hodin na telefonním čísle
774 785 699.

změny
Libor Müller

Ředitel Odboru
účetnictví
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání konaném dne 18. května
2010 vzalo na vědomí sdělení Jindřicha Štětiny, kterým se ke dni 31. května
2010 vzdává pracovní pozice
ředitele Odboru účetnictví.
Současně představenstvo
jmenovalo ke dni 1. června 2010 ředitelem Odboru
účetnictví Libora Müllera.

Děti se nemohly odtrhnout od vláčků
Ve čtvrtek 20. května
byl na Vítězném
náměstí v PrazeDejvicích zahájen
již dvanáctý ročník
Bambiriády.

Pár údajů
o Bambiriádě

B

C

elostátní prezentace občanských sdružení a volnočasových aktivit pro děti
a mládež se letos konala pod heslem Tvůj průvodce volným časem.
Postupně se brány Bambiriády
otevřely v dalších 13 městech a jejich třech pobočkách. Otevřeny
zůstaly až do neděle 23. května,
kdy byla akce oficiálně ukončena.

České dráhy měly stánek
na Modrém náměstí

České dráhy již tradičně zajistily
distribuci a výlep plakátů s informacemi o Bambiriádě v železničních stanicích a na zastávkách
a svůj stan měly kromě Prahy také
v Chrudimi a dalších městech.

DEŠTNÍKY. Pro návštěvníky Bambiriády, které neodradilo deštivé
počasí, byl připraven zajímavý program.
V Praze se konala Bambiriáda poprvé na Vítězném náměstí,
kde bylo postaveno malé městečko rozdělené na čtyři náměstí
a další sekce. České dráhy měly
svůj stan na Modrém náměstí
a jako tradičně měly pro děti při-

Foto archiv črdm

pravený model kolejiště, soutěže,
dárky a maskota Elfíka. Celkem
prošlo Bambiriádním městečkem v Praze za čtyři dny 40 000
návštěvníků a mnoho z nich zavítalo i do našeho stanu. Zvláště
malým návštěvníkům se od mo-

ambiriádu pořádá Česká rada dětí a mládeže. Poprvé se konala v Praze
před 11 lety, následně se rozšířila i do dalších míst naší
republiky.
Smyslem celé akce je popularizace volnočasových programů rozličných dětských
sdružení jakož i fenoménu
dobrovolnictví, který k nim
neodmyslitelně patří.
Kromě naší republiky se
Bambiriáda letos uskutečnila od 10. do 16. května také
na Slovensku.

delů mašinek nechtělo odejít
a často se k nám vraceli.

Livia Klausová byla
i letos patronkou

Bambiriádu pořádá Česká rada
dětí a mládeže s podporou Mi-

nisterstva školství. I letos byla
její patronkou první dáma Livia
Klausová. Akce se koná za podpory řady subjektů, a to jak ze
strany firem, mediálních partnerů, tak hlavně sdružení různého zaměření. Právě dobrovolníci
z desítek nejrůznějších volnočasových sdružení si připravili pro
děti a jejich dospělý doprovod
nejen prezentace svých činností, ale také spoustu aktivit tak,
aby jim v duchu letošního motta Bambiriády ukázali, že nemusí jen sedět doma u počítače, ale
svůj čas mohou využít smysluplně, například zapojením do činnosti některé z organizací, jako
jsou dobrovolní hasiči, skauti,
pionýři, tomíci, debrujáři, salesiáni, pathfindeři, brontosauři
a mnozí další.
Poděkování si zaslouží nejen
pořadatelé, ale i všichni dobrovolníci, kteří se na přípravě
a provozu Bambiriád v celé České republice podíleli.
ELEN MÁTÉOVÁ

Aktuality

22/2010
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Novinky na kolejích v Ostravě
Už jen necelé dva týdny scházejí
do zahájení v pořadí jedenáctého ročníku
mezinárodního veletrhu Czech Raildays
2010, který se koná tradičně v Ostravě.

S

pecializovaná přehlídka
firem působících v železničním průmyslu a služeb
v kolejové dopravě se během několika let stala nejvýznamnější
akcí svého druhu u nás. Do Ostravy se tak každoročně vydávají
tisíce odborníků i příznivců železniční dopravy. O tom, na co
se na severu Moravy můžeme těšit letos, jsme si povídali s manažerem veletrhu Stanislavem
Zapletalem.

Předchozí dva ročníky jsme připravovali dvě samostatné konference. Jednu k problematice
vysokorychlostních tratí, druhou na téma regionální dopravy. Program obohatily příspěvky
zahraničních hostů. Tentokrát
jsme problematiku dálkové a regionální dopravy sloučili. Konference pod názvem Budoucnost
železniční osobní dopravy v České republice je tedy věnována základní strategii rozvoje dálkové

Jak se vyvíjí podoba veletrhu,
který vstupuje do druhého desetiletí své existence?
Počet prezentovaných firem se
víceméně ustálil. Organizátorům jde nyní přirozeně o to, aby
měly co nejširší možnosti prezentace a reklamy. Návštěvníci se budou moci v jednotlivých
expozicích seznámit s řadou zajímavých novinek. Pokud jde
o doprovodné odborné akce, ty
koncipujeme vždy s konkrétním
cílem. V letošním roce budou dvě
– odborný seminář a dvoudenní
konference.

Součástí veletrhu
budou i letos
odborný seminář
a konference.

Můžete charakterizovat obsah
konference?

i regionální dopravy, dále zapojení regionů, koordinaci, interoperabilitě, ale i architektonickému
začlenění do měst a krajiny. Kromě přihlášených příspěvků na ní
v diskuzi zazní i názory dalších
odborníků.
Zmínil jste i odborný seminář.
Čím se budou zabývat odborníci letos?

Stanislav Zapletal
Manažer veletrhu
Czech Raildays

CZECH RAILDAYS
2010 V datech
• Ročník: 11.
• Termín: 15. až 17. června
• Místo: Komerční obvod
Ostrava hlavní nádraží
• Venkovní plocha:
téměř 22 000 m2
• Zastřešená výstavní
plocha: přes 2 000 m2
• Počet vystavovatelů:
ke dni uzávěrky přihlášek
přes 130 prezentovaných
firem
• Země: ČR, Slovensko,
Polsko, Anglie, Německo,
Slovinsko, Rakousko, Itálie

Seminář nese název Nové trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel a je koncipován
v duchu předchozích ročníků.
Cílem je opět přinést nejnovější
poznatky mezi co nejširší okruh
technické veřejnosti, protože takových příležitostí není nikdy
dost. Obsahově je zaměřen na vozidla i na drážní infrastrukturu.
Zájemci se mohou s programem
obou akcí seznámit na internetových stránkách www.railvolution.net/czechraildays.

Změnilo se nějak portfolio firem, které vystavují na Czech
Raildays?
Z hlediska počtu vystavovatelů i jejich struktury je situace
podobná jako v předchozích letech, přičemž aktuálně počet
prezentovaných firem překročil 130; i po uzávěrce ještě s některými společnostmi jednáme.
Ale abych byl konkrétní a nikoho neopomenul, mohu konstatovat, že zde budou všichni tradiční
vystavovatelé.
Veřejnost samozřejmě zajímá, co spatří na výstavních
plochách...
Uvedu jen namátkou a abecedně. Na volné kolejové ploše nepřehlédneme společnost Agri Fair se
svými posunovadly, demonstrovanými také na lokomotivě řady
184 SD – Kolejová doprava, dále
se zde budou prezentovat společ-

nosti CZ LOKO, České dráhy, ČD
Cargo, Ostravské opravny a strojírny s novým vozem řady Falnss
či Pragoimex s tramvají Vario LF
plus. Návštěvníci uvidí novinky
společnosti SaZ Sázava s dvoucestnými vozidly a další zajímavou technikou, chybět nebudou
expozice společností Siemens
a Škoda Transportation.

Do uzávěrky se
organizátorům
přihlásilo již více
než 130 firem.
Pokud k tomuto výčtu dodám
názvy Traxx a Maxima, zasvěceným bude zřejmé, že poprvé
na našem výstavišti uvidí výrobky společností Bombardier
a Voith. V prvním případě je
nutno hledat souvislost s nedávnou homologací dieselové verze
na kolejích Správy železniční dopravní cesty, ve druhém úzkou
vazbu na průlomovou událost
u společnosti LOSTR v podobě podpisu exkluzivní licenční
smlouvy na výrobu těchto moderních lokomotiv.
Nelze opomenout ani další společnosti vyrábějící komponenty
pro vozidla, infrastrukturu či
údržbu kolejového svršku. Zkrátka, je na co se těšit.
Ivan Skulina

Aee
Aee

Číselná
hodnota

Počet vozů

61 54 19-51

18

Max. dovolená rychlost
140 km/h

Výrobce

1995–1996 (I. série)
2001–2005 (II. série)

ŽOS České Velenice

V

ůz řady Aee je čtyřnápravový osobní vůz 1. třídy
s 9 oddíly po šesti místech v sezení. Je určen pro provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h.
Má dva upravené podvozky typu Görlitz V resp. Görlitz Va
a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. V rámci modernizace byla dosazena částečná
klimatizace, centrální zdroj energie a rozhlasové zařízení.
Na podvozku Görlitz V resp. Görlitz Va je zrušen generátor
s převodovkou a kloubovým hřídelem a počítač kilometrů,
místo protismykových generátorů DAKO F jsou dosazeny
generátory DAKO FE 1 a je dosazen uzemňovač dvojkolí
a ochranné odpory. Vůz je vybaven hlavním a napájecím
brzdovým potrubím, průběžným el. vedením vn a kabelem UIC. Čela vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

Oddílů

9

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

54

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

41/45 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 231 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

V

souvislosti s druhou změnou Jízdního řádu 2010
dochází k několika podstatným novinkám, jejichž cílem
je implementovat do tarifu větší dynamiku. Sjednocujícím prvkem je snaha přimět zákazníky
k nákupu jízdenek v předstihu,
tedy ne až těsně před odjezdem
vlaku u pokladní přepážky. Platí, že čím dříve si koupí jízdní doklad, tím více ušetří.

S eLiškou mezi 113 místy

Počet stanic, mezi kterými lze
cestovat na mezikrajovou jízdenku eLišku, se rozšiřuje na 113.
Jedná se o všechna krajská a další

vybraná města, přičemž cestující
musí zvolit buď výchozí, nebo cílovou stanici v jednom ze 13 krajských center. Kromě eShopu ČD
a automatů UNIPAJ si mohou
zákazníci eLišku nově zakoupit
také na podkladních přepážkách
ČD do půlnoci před dnem plánované jízdy. eLiška je určena všem
držitelům zákaznické slevy (aplikace) na In-kartě/Rail plus nebo
na předběžné papírové In-kartě.
eLiška pro danou relaci, cenovou úroveň a den je v prodeji
do vyčerpání přiděleného kontingentu. Množství nabízených
jízdenek se stanovuje s ohledem
na přitažlivost relace a konkurenceschopnost ČD. Jízdenky
první cenové úrovně jsou zhruba
o 25 procent levnější než zákaznické jízdné, u jízdenek v druhé cenové úrovni se jedná o slevu
zhruba 10 až 15 procent oproti zákaznickému jízdnému. U relací,
na nichž existuje silná konkurence v podobě individuální a autobusové dopravy (např. Praha – Brno),
může být tato sleva ještě vyšší.

P

racovní poměr je specifický právní vztah mezi
zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Dnem
vzniku pracovního poměru jsou zaměstnanci Českých drah povinni plnit
své povinnosti vyplývající z obsahu sjednané pracovní smlouvy, zákoníku
práce, Pracovního řádu ČD
a dalších právních předpisů. Mezi povinnosti, na jejichž dodržování je třeba
klást zvláštní důraz, patří

Pavel Švagr
Náměstek
generálního
ředitele pro
pers. záležitosti
vykonávat další výdělečnou
činnost, která je shodná
s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho
předchozím souhlasem.
Zákoník práce tuto povinnost stanoví řadu let, stačí nalistovat paragraf 304.
V Pracovním řádu ČD se tohoto tématu týká část XV.,
článek 3, písmeno j.

Zamezit zneužívání
informací

Nové tarifní nabídky od 13. června
Mezi nejvýznamnější
novinky patří rozšíření
platnosti jízdenek
eLiška a zahájení
prodeje nových
low cost jízdenek
SporoTiket.

Za jakých podmínek
mohou zaměstnanci
ČD vykonávat další
výdělečnou činnost?

Podle těchto norem zaměstnanec může vedle svého zaměstnání vykonávaného
v pracovněprávním vztahu
vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti ČD, jen
s předchozím písemným
souhlasem zaměstnavatele.
I odvolání tohoto souhlasu
musí být učiněno výhradně
písemně, přičemž zaměstnavatel je povinen v odvolání uvést důvody pro změnu
rozhodnutí. Zaměstnanec
je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou
činnost ukončit. Toto omezení se nevztahuje na výkon
vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Chce-li tedy zaměstnanec ČD vykonávat vedlejší výdělečnou činnost, musí
si nejprve zjistit, zda není
uvedena ve výčtu činností,
které jsou předmětem podnikání ČD. Předmět podnikání naší společnosti lze
zjistit ze zápisu v obchodním rejstříku, případně ze
Stanov ČD.

(I.+II. série)

Rekonstrukce

Střet zájmů
u druhé práce

Souhlas musí být
v písemné podobě

Katalog osobních vozů ČD – 10. díl

Typ vozu

odpovídá

stanice, do nichž lze využít elišku
• Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov n. O., Aš město, Mariánské Lázně
• Ústí n. L. hl. n., Chomutov, Most, Bílina, Litvínov, Teplice
v Čechách, Děčín hl. n., Litoměřice město (Litoměřice horní
nádraží), Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Rumburk
• Liberec, Česká Lípa hl. n., Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Tanvald
• Hradec Králové hl. n., Trutnov hl. n., Náchod, Jičín, Rychnov
nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Broumov
• Pardubice hl. n., Chrudim, Ústí n. O., Svitavy, Česká Třebová, Litomyšl
• Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Telč
• České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Český Krumlov,
Písek, Strakonice, Prachatice, Horní Planá, Vimperk, Třeboň
• Plzeň hl. n., Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov,
Železná Ruda-Alžbětín, Sušice
• Praha hl. n., Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav město,
Nymburk hl. n., Kolín, Kutná Hora město, Benešov u Prahy, Příbram,
Beroun, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Slaný, Stará Boleslav,
Poděbrady, Vlašim
• Olomouc hl. n., Prostějov hl. n., Přerov, Šumperk, Jeseník,
Hranice na Moravě
• Zlín střed, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště,
Rožnov pod Radhoštěm, Otrokovice, Uherský Brod, Luhačovice
• Brno hl. n., Vyškov na Moravě, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Blansko
• Ostrava hl. n., Opava východ, Krnov, Bruntál, Bohumín, Karviná hl. n.,
Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek, Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín město,
Rýmařov

Levnější cestování po ČR

Cestujícím, kteří nejsou držiteli žádného slevového průkazu
na jízdné ČD (např. noví zákazníci), je určena nová nabídka
SporoTiket. Jedná se o obdobu
oblíbených jízdenek eTiket, tentokrát pro cestování po ČR. Nabídku lze využít ve vybraných
přímých vlacích mezi krajskými
městy za lákavé ceny přibližně
na úrovni zákaznického jízdného. Podobně jako u eTiketů se jízdenky SporoTiket budou prodávat
pouze přes eShop ČD a s využitím
služby TeleTiket, a to do vyčerpání přiděleného kontingentu nebo
do ukončení prodeje tři dny před
plánovanou cestou.

Nabídka eTiket
také na Slovensko

Se změnou jízdního řádu se také
spustí prodej low cost jízdenek
eTiket na Slovensko do Žiliny,
Liptovského Mikuláše, PopraduTater, Martina, Bratislavy, Košic,
Banské Bystrice, Zvolena a Nových Zámků. 
ZDENĚK STON

Je-li předmět činnosti, kterou zamýšlí zaměstnanec ČD vykonávat, shodný
s předmětem činnosti ČD,
musí předem požádat o písemný souhlas k jejímu výkonu. Na vydání takového
souhlasu není právní nárok, tudíž jej nelze vymáhat. Totéž platí i v případě,
že zaměstnavatel svůj předchozí souhlas odvolá. Zaměstnanec ČD o vydání
souhlasu k výdělečné činnosti žádá příslušného vedoucího zaměstnance ČD,
který je oprávněn k pracovněprávním úkonům. Naopak výdělečnou činnost,
která není shodná s předmětem činnosti Českých
drah, mohou zaměstnanci
ČD vykonávat bez omezení.
Účelem této zákonné
i interní úpravy je omezení nežádoucího stavu, kdy
zaměstnanci často využívají a zneužívají poznatků
a informací, včetně výsledků práce dosažených a získaných při výkonu práce
v pracovněprávním vztahu.
Nerespektování této povinnosti je považováno za porušení základní povinnosti
zaměstnance a v krajním
případě může vést i k ukončení pracovního poměru.
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ČD Cargo
se vrací do zisku
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Lepší komfort v Břeclavi

ibžd

V

Děčín
19. května

O

období prvních čtyř měsíců roku 2010 vytvořilo
ČD Cargo zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) 377 mil. Kč.
Výsledek hospodaření dle
ukazatele EBT (zisk před
zdaněním) dosáhl 1 mil. Kč.
Firma se tak ze ztráty způsobené hospodářskou krizí
v loňském roce vrací k zisko-

dpoledne v obvodu žst.
Děčín hlavní nádraží vykolejil při posunu jeden prázdný nákladní vůz
řady Zagkks na výhybce číslo 309. Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc Kč.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

Lipová Lázně
22. května

N

ad ránem na železničním přejezdu u zastávky v Lipové Lázních
vykolejil první podvozek
soupravového vlaku 23693
přes naplavené kame-

vému hospodaření. Ve srovnání s rokem 2009 došlo
ke zlepšení o 335 mil. Kč.
ČD Cargo během čtyř
měsíců roku 2010 přepravilo 23,5 mil. tun
zboží, což představuje meziroční nárůst o 13 procent.
O 4,4 procenta vzrostl přepravní výkon, který dosáhl
3,88 mld. tunokilometrů.
Tržby z přepravy zboží dosáhly výše 3,94 mld. Kč,
tedy o 5 procent více než
loni. Rovněž květnové výsledky potvrzují růstový
trend, ve kterém se odráží oživení trhu a také úplné
projevy účinků protikrizového balíčku firmy.

Tržby JLV se loni
nezměnily

K

onzumace piva a jídla
ve vlacích patřila i loni
k oblíbeným kratochvílím
Čechů. Jak vyplývá z informací v obchodním věstníku, společnost JLV udržela
tržby na předloňské úrovni
téměř 358 milionů korun.
Zisk mírně klesl z 11,4 milionu Kč na 11,2 milionu Kč.
„Stagnaci tržeb považujeme za úspěch s ohledem na dopad krize a také
na fakt, že klesl počet cestujících v osobní dopravě,“
konstatovala ekonomická náměstkyně ředitele JLV
Věra Drechslerová. Hospodářský výsledek JLV přitom
tvoří převážně tržby za stravovací a ubytovací služby
pro cestující ČD. Firma JLV
vznikla v roce 1959 v rámci
tehdejších ČSD. Jako samostatná akciová společnost
funguje od roku 1992, zaměstnává zhruba 500 lidí.
České dráhy vlastní téměř
40 procent akcií.

Sesuv svahu
na trati 160

MODERNĚ. Břeclavské nádraží získalo po rekonstrukci nejen opravené koleje, ale také zvýšená nástupiště.

Investice
za 2,4 miliardy
korun přinesla
zásadní zvýšení
kvality cestování pro
zákazníky Českých
drah. Vznikla například
nová nástupiště
či informační zařízení.

S

lavnostní ukončení první
části stavby Rekonstrukce
železničního uzlu Břeclav
proběhlo za účasti odborné veřejnosti a médií ve čtvrtek 20. května. Uzel Břeclav je pro železniční
síť České republiky strategicky
důležitý, neboť jím prochází první a druhý tranzitní koridor a je
také přechodovou stanicí do dvou
sousedních zemí. Dodejme, že
investorem celého projektu se
stala státní organizace Správa železniční dopravní cesty a zhotovitelem sdružení Břeclavský uzel,
jehož členy jsou firmy OHL ŽS,
Skanska a Eurovia CS. Finanční
prostředky poskytl SFDI a současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou
unií v rámci Operačního programu Doprava. Stavebně náročná
první část byla zahájena 10. října
2007 a ukončena letos v dubnu.
Jak na tiskové konferenci zdůraznil generální ředitel SŽDC
Jan Komárek, rekonstrukcí uzlu
Břeclav došlo k odstranění urči-

První etapa přestavby uzlu Břeclav

P

ři první stavbě byla zajištěna prostorová průchodnost
podle evropské normy UIC-GC
a přechodnost traťové třídy D4
(nápravový tlak 22,5 tun). V žst.
Břeclav byla čtyři nástupiště rekonstruována a dvě nově vybudována. Všechna nástupiště mají
hranu ve výšce 550 mm nad te-

tého úzkého místa na koridoru.
„V začátku devadesátých let minulého století se rozhodlo v první
vlně o modernizaci pouze koridorových traťových úseků, ale prozatím bez železničních uzlů.
Šlo o pragmatické rozhodnutí,
protože se jednalo o projektově
i finančně velmi náročnou záležitost. Připomenu, že do břeclavského uzlu dnes ústí s výjimkou
jedné regionální dráhy již jen
moderní koridorové tratě.“

Cestující i zaměstnanci
v lepším

„Dnes nabízí naše nádraží celkem čtrnáct nástupištních hran

menem kolejnice pro pohodlnější
nástup a výstup.
Zrekonstruován a prodloužen
byl podchod pod nádražím, odkud vedou výtahy na jednotlivá
nástupiště. Modernizací prošlo celé jižní zhlaví stanice včetně pětikolejného mostu přes
řeku Dyji.
o délce větší než tři kilometry.
Musím zdůraznit, že Břeclav
je nejen stanicí s čilou mezinárodní dopravou do Rakouska a na Slovensko, ale i se silnou
vnitrostátní dopravou, s akcentem na regionální integrované
vlaky,“ říká přednosta Provozního obvodu Českých drah Břeclav
Rudolf Tuček.
Dalším z pozitiv je lepší přístup k vlakům. „Imobilní cestující u nás mají snazší cestování,
neboť všechna nástupiště jsou vybavena výtahy. Máme k dispozici
zdvihací plošiny, jež jim umožní
bezkolizně nastoupit až do vlaků,“ přibližuje přednosta.

FOTO autor (2x)

Při rekonstrukci se nezapomnělo ani na zaměstnance Českých drah, kteří dostali
k dispozici lepší pracovní podmínky. „Například výpravčím
na jihu osobního nádraží je
na třetím nástupišti k dispozici nový objekt, kde nechybí ani
klimatizační jednotka. Výpravčí na ústředním stavědle nyní
mají dohled na všechny nástupištní hrany a na jednotlivá zhlaví stanice pomocí průmyslových
kamer.“ Přednosta Tuček ještě
dodává, že spolupráce zástupců
Českých drah a stavebních firem
byla po celé tři roky rekonstrukce
na nadstandardní úrovni.

Práce budou pokračovat
druhou stavbou

V rekonstrukci se bude pokračovat, aby mohly být využity veškeré parametry dosažené při první
části stavby. Návazné práce lze
očekávat již v příštím roce, kdy
bude rekonstruováno severní
zhlaví osobního nádraží a jižní
zhlaví přednádraží. Dojde i k částečné změně konfigurace kolejiště, zásadní změnou bude výměna
staničního zabezpečovacího zařízení za moderní elektronické.
A co stavební práce v druhé etapě přinesou? „Půjde mimo jiné
o zvýšení rychlosti, a tím urychlení osobní i nákladní dopravy.
Nové elektronické zabezpečovací
zařízení umožní ve finále dálkové
řízení traťového úseku Modřice –
Kúty z Přerova,“ přibližuje Rudolf
Tuček. 
MARTIN HARÁK

V Pardubicích myslí i na ženy
N

a základě pravidelné
kontrolní činnosti SŽDC
byl 17. května ráno zjištěn
sesuv svahu na trati 160 Plzeň – Žatec v traťovém úseku Blatno u Jesenice – Žihle.
Došlo k němu na vnější straně oblouku v km
154,350 v sousedství mostu v km 154,382. Následně
byla na stometrovém úseku zavedena pomalá jízda 10 km/h s vyloučením
nákladní dopravy. Na základě prvotních výsledků
provedeného geotechnického průzkumu musel být
20. května zastaven provoz
z důvodu nevypočitatelné
ztráty stability náspu.
O den později došlo k zahájení prací na odstraňování následků sesuvu.
Ty zahrnují sanaci železničního svršku s odtěžením náspu. Následně
bude založen a vybudován
nový násep. Předběžný termín zahájení provozu je
30. června 2010.
(čdc, čtk, sždc)

Restaurace
na pardubickém
hlavním nádraží
působila dlouhá
léta dojmem
ošklivého káčátka.

S

ituace se však již zásadně
změnila. Projdete-li přívětivou předzahrádkou restaurace, uvítá vás prostor plný
barev a světla. Dlouhý bar proti
vchodu, po stranách pod vysokými výkladci řady stolů, mezi
nimiž se proplétají obsluhující
s plnými talíři i hrozny napěněných sklenic v rukou. Vysokým
paravánem je oddělena nekuřácká část, své místo mají i uživatelé Wi-Fi spojení, v době obědů tak
zůstává hlavní prostor vyhrazen
strávníkům. Ti se zde střídají
s vysokou frekvencí, působí trochu nedočkavě a v očích se jim
zračí zvědavost, co dobrého jim
opět připravili.

Svíčková je tu vyhlášená

Denní nabídka se z gruntu mění
každý den, vedle „ran jistoty“,
jakou je například zdejší vyhlá-

NA TALÍŘI. Pardubická restaurace LaROCKET nabízí hostům širokou nabídku klasických hotových jídel. 

šená svíčková, která chutí, konzistencí i barvou chutná jako
od maminky Homolové, jsou to
pokrmy znovu objevené – francouzské brambory, populární
čočka nebo bramborové šišky
a další klasická jídla české kuchyně, která si můžete odnést
i s sebou. Hodně akční jsou zdejší snídaně. Dříve bezmála čistě
pánská záležitost s párky či pečenou šunkou s vejci je dnes díky
zařazení jogurtů, müsli či domá-

FOTO ARCHIV ČD RESTAURANT

cího štrůdlu stále více vyhledávána i ženami.

Točená zmrzlina z okénka

Restaurace je navštěvována povýtce cestujícími, vždyť zde také
projedou až dvě stovky spojů denně. Pro ně zde dokáže kuchař Radek Homola za sporáky připravit
jídlo tak rychle, aby byli kompletně odbaveni do dvaceti minut.
„Klasickým pardubickým šlágrem je točená zmrzlina v okénku

před restaurací a nově i možnost točené zmrzliny do poháru,
kterou může cestující obdržet
i v plastovém kelímku s víčkem
a lžičkou do vlaku. V restauraci
pak nabízíme možnost sledování
sportovních přenosů na obrazovkách, využití salonku o kapacitě dvaceti míst pro rodinné i jiné
oslavy, pro letní posezení máme
předzahrádku a široký sortiment piva na čepu. Již se o nás
ví a postupně získáváme hosty i pro večerní provoz,“ prozrazuje provozovatel restaurace Jiří
Marek a nadšeně doplňuje další informace o plánu magistrátu
na chystanou přestavbu přednádražního prostoru, spojeného s budoucím autobusovým
terminálem.
Díky kuchařově kreativitě, hbitosti a srdečnosti personálu i zapálenému přístupu provozovatele
má větší sestra z dvojčat restaurací LaROCKET rodičů ČD a ČD Restaurant lepší dny teprve před
sebou. Důkazem může být její zařazení do seznamu doporučených
podniků ve městě na webu kampujdeme.cz. 
MILAN BALLÍK
Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.

ní do traťové koleje. Nikdo
nebyl zraněn. V čele soupravového vlaku byl motorový vůz 851.026-5. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 35 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Smržovka – Tanvald
24. května

V

brzkých ranních hodinách mezi žst. Smržovka a Tanvald najel v km
26,030 osobní vlak 16201
do spadlého kusu skály, která zasahovala do průjezdného průřezu. Nikdo nebyl
zraněn. Osobním vlakem
byla motorová jednotka Regionova 814.213/214. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 70 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

Třeboň – Lomnice
24. května

D

opoledne mezi žst. Třeboň a Lomnice nad
Lužnicí se na železničním přejezdu P5621, v km
37,715, střetl osobní automobil Škoda Felicia se služebním vlakem SŽDC, SDC
České Budějovice, který následkem střetnutí vykolejil. Řidič automobilu byl při
střetnutí zraněn. Přejezd je
zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. Služebním vlakem byl motorový vozík MUV 69.1 1226 se
dvěma přívěsnými vozíky.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Jablonné – Brniště
24. května

O

dpoledne mezi žst. Jablonné v Podještědí a Brniště najel v km 113,300
osobní vlak 6612 do spadlého stromu. Nikdo nebyl
zraněn. Osobním vlakem
byla motorová jednotka Regionova 814/914.097. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

K. Malíkov – Popelín
26. května

V

nočních hodinách mezi
výhybnou Kamenný
Malíkov a žst. Popelín najel v km 41,500 osobní vlak
8326 do spadlého trakčního vedení, které bylo poškozeno pádem stromu. Nikdo
nebyl zraněn. Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.065.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 205 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Plzeň. (MirKo)
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Pomoc železnici v Srbsku

Výběrová
řízení ČD
Generální ředitelství
Českých drah vyhlašuje
výběrová řízení na dvě
pracovní pozice.

1

Systémový specialista –
manažer prodeje

Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské, popř.
středoškolské vzdělání,
• minimálně 3 roky praxe
v obchodu,
• vynikající prodejní
dovednosti,
• komunikační
a prezentační dovednosti,
• strategické a obchodní
myšlení,
• orientace na zákazníka,
• spolehlivost
a odpovědnost,
• znalost dopravního
trhu a všeobecného
obchodního prostředí,
• znalost práce s Microsoft
Office (Word, Excel,
Lotus Notes),
• angličtina
na komunikační úrovni.
Náplň práce:
• zodpovědnost
za naplnění prodejních
cílů stanovených
pro svěřený distribuční
kanál,
• kompletní péče o klienty
a partnery v rámci
svěřeného distribučního
kanálu,
• vyhledávání nových
zákazníků a partnerů
v rámci svěřeného
distribučního kanálu,
• příprava, koordinace
a konzultace při realizaci
obchodních případů,
• vyhledávaní nových
obchodních příležitostí,
• vyhodnocení
realizovaných
obchodních případů,
• pravidelný obchodní
reporting,
• úzká spolupráce s týmy
napříč společností.
Kromě výše uvedeného
je zaměstnanec povinen
vykonávat další práce
související se sjednaným
druhem práce v rámci
pracovní smlouvy podle
příkazu nadřízeného.

2

Vedoucí oddělení pro
řízení integrovaných
systémů ISO
Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání
ekonomického nebo
technického směru,
• vzdělání v oblasti
systémů managementu
(např. certifikát auditora
IRCA),
• minimální praxe v oboru
4 roky,
• znalost norem ISO 9 001,
ISO 14 001, ISO 19 011,
• zkušenosti
s implementací systémů
managementu (QMS,
EMS) u velké organizace
(nad 5 tis. zaměstnanců),
• zkušenosti s prováděním
interních auditů v oblasti
dopravy,
• znalost procesů
a činností v železniční
dopravě,
• dobré komunikační
schopnosti, týmová
práce,
• koncepční a tvůrčí
myšlení, procesní
přístup,
• ochota cestovat v rámci
ČR,
• znalost angličtiny.
V obou případech je nástup co nejdříve po úspěšném výběrovém řízení.
Strukturovaný životopis
a motivační dopis
zasílejte do 11. června 2010
v elektronické podobě
na e-mailovou adresu
novakovaS@gr.cd.cz.
Vybraní kandidáti budou
pozváni k ústnímu
pohovoru.

Navázat na historicky
úspěšné obchodní
vztahy se Srbskem
se podařilo českým
železničním firmám.
Jejich aktivity
významně podporuje
česká vláda.

M

inisterstvo pr ůmyslu a obchodu v květnu potvrdilo dohodu
o hospodářské spolupráci a ministr dopravy podpořil české firmy u svého srbského protějšku
– ministra infrastruktury.
Stejně jako Česká republika před několika lety prochází nyní i Srbsko procesem
reformy železnice. Díky vysokému kreditu, který Češi tradičně
v Srbsku mají, představitelé dopravní infrastruktury velmi stojí o předání českých zkušeností se
získáváním dotací z EU a restrukturalizací železnice jako takové.
V Srbsku v tuto chvíli funguje
několik desítek přejezdů od AŽD
Praha, Inekon dodal tři desítky
lokomotiv, staví zde například
OHL ŽS a EŽ Praha.

Česká hospodářská
pomoc Srbsku

Květen byl pro české firmy podnikající v Srbsku významným mezníkem. Bělehrad navštívili hned
dva čeští představitelé vlády, aby
podpořili národní obchodní zájmy v Srbsku. Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský
4. května v Bělehradě podepsal
Protokol k mezivládní dohodě
o hospodářské spolupráci mezi
oběma zeměmi. Ten umožní intenzivní spolupráci českých a srbských hospodářských subjektů
v oblasti dopravní infrastruktury.
Díky němu získala srbská železnice úvěr od České exportní banky
ve výši 120 mil. eur na modernizaci a elektrizaci 10. železničního
koridoru na trati Niš – Dimitrovgrad. Stavbu realizuje konsorcium českých firem ENIXUS,
v jehož čele stojí INEKON GROUP,
dalšími členy jsou OHL ŽS Brno,
AŽD Praha a EŽ Praha. Trať bude
elektrizována, získá systém dálkového řízení a zvýší se zde traťová rychlost na 120 km/h. Zahájení
prací na prvním úseku se předpokládá do konce tohoto roku.

START. Ministr dopravy Gustav Slamečka dal první rozkaz k odjezdu
vlaku po vlečce elektrárny TENT.

protějškem Milutinem Mrkonjićem. Projednávali možnosti
česko-srbské spolupráce ve všech
oblastech dopravních cest.
Významnou součástí jednání
byla nadcházející účast českých
firem na již zmiňované přestavbě
trati Niš – Dimitrovgrad. Ministr Slamečka nabídl srbské straně
konzultace pro další budování
dopravní infrastruktury a jejího
řízení, za tímto účelem pozval
srbské představitele k pracovní
cestě do ČR. Ministr Mrkonjić
poděkoval české vládě za finanční pomoc pro srbskou železnici. „Češi byli v oblasti dopravní
techniky vždy číslo jedna a my
jsme rádi, že díky realizaci staveb máme možnost navázat opět
na historické partnerství,“ řekl.
Srbsko plánuje na rok 2012 zahájení modernizace strategické
trati Bělehrad – Subotica v délce
190 km. Ministr Mrkonjić vyzval
české partnery, aby se ucházeli o realizaci této další významné stavby.

SÍŤ. Průmyslová železnice elektrárny TENT má 5 stanic a kolejiště
FOTO autorKA (4x)
o délce 100 km.

SETKÁNÍ. Srbský ministr infrastruktury Milutin Mrkonjić (vpravo)
a generální ředitel srbských drah Milovan Mrnkovič.

Druhá největší. Srbská tepelná elektrárna Nikoly Tesly TENT.

Další úlohou návštěvy ministra Slamečky v Srbsku bylo slavnostní otevření modernizované
železniční stanice Obrenovac.
Ta je po stanici Vreoci druhou
dokončenou částí modernizace
100 km dlouhé průmyslové železnice tepelné elektrárny Nikoly Tesly, kterou realizovala česká
firma AŽD Praha. „Elektrárna
TENT zásobuje více než polovinu
srbských odběratelů elektřiny. Je
proto zcela zásadní, aby zde byl
nasazen nejmodernější systém
řízení a zabezpečení,“ řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Bylo to poprvé, co se
elektrárna zúčastnila tak velkého
projektu se zahraničním financováním. „Protože elektrárnou projede denně více než tisíc tun uhlí,
hladký provoz kolejiště je nutností. Čeští technici nás přesvědčili
o své profesionalitě,“ vysvětlil Bucha zájem na realizaci další části
modernizace vlečkoviště.
Slavnostního předání technologie se zúčastnila i česká
velvyslankyně v Srbsku Hana
Hubáčková. Vyjádřila velkou
spokojenost s naplňováním jednoho z hlavních projektů – zahraniční rozvojové pomoci. Ministr
Slamečka na ni navázal. „Úspěch
českých firem vytváří předpoklad
pro budoucí společné projekty.
Svou dobrou reputací AŽD pomáhá budovat cestu i dalším českým
subjektům se zájmem o podnikání v Srbsku,“ řekl ministr.
SANDRA CHVOJKOVÁ

Opětovné zprovoznění Dodávka vozů s řízenou
tratě do jižního Súdánu energií při nárazu
S
Z
údánský prezident Omar AlBashir spolu s prvním viceprezidentem a předsedou vlády
jižního Súdánu znovu otevřeli
železnici do Wau. Zkoušky tratě
proběhly už loni v září na úseku
Babanousa – Aweil. Předpokládá
se, že pravidelná nákladní doprava přinese znatelný pokles
cen zboží. Za nákladní dopravou
budou následovat také služby pro
cestující.
Trať dlouhá 446 km s rozchodem 1 067 mm byla otevřena v březnu 1962. Doprava byla

rakousko
Profit ÖBB
ze zákazu letů

J

edním z vítězů nedávné krize a chaosu na evropském nebi se stala
železnice. Rakouské železnice (ÖBB) přepravovaly od pátku 16. dubna, kdy
došlo vzhledem k erupci islandské sopky k omezení leteckého provozu, v denním
průměru až o osmnáct tisíc cestujících více než je
běžné. Vytížení dálkových
vlaků ÖBB dosahovalo až
sta procent. Běžné přitom
bývá zhruba poloviční. Největší poptávka po vlakových spojích byla na trasách
z Rakouska do Německa
a Švýcarska. Na základě zvýšené poptávky bylo zavedeno
sedmdesát zvláštních vlaků.

Ztráty, ale také
nové investice

Druhá stanice
v elektrárně TENT

Ministr podpořil
české firmy

V polovině května Srbsko navštívil i ministr dopravy Gustav
Slamečka. Setkal se zde svým
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přerušena v roce 1984 v důsledku druhé občanské války. V roce
1991 dopravní infrastrukturu zcela zničila súdánská lidově-osvobozenecká armáda, jež chtěla
zabránit možnému zásobování
vládní pevnosti ve Wau.
Opětovné zprovoznění trati za 51 milionů dolarů se realizuje přes fond, který byl založen
v roce 2008 za účelem podpory
ekonomického rozvoje v oblasti kolem hranice mezi severním
a jižním Súdánem.
(šra)

ačátkem března byly v přístavu Long Beach vyloženy
první dva ze 117 dvoupatrových
osobních vozů CEM vybavených
zařízením pro řízení energie při
nárazu. Budou dodávány podnikem Hyundai Rotem do jižní Kalifornie pro příměstského
operátora Metrolink na základě kontraktu v hodnotě 229 mil.
dolarů.
Tato první dvojice vozů byla
vyrobena v Jižní Koreji, ale zbývajících 56 řídicích a 59 vlečných
vozů bude kompletováno v zaří-

zení pro údržbu na východě sítě
Metrolink v Coltonu.
Po řadě vážných havárií Metrolink stanovil dodatečná bezpečnostní opatření. Vozy CEM
(crash energy management) tak
mají zatažitelná spřáhla absorbující při nárazu energii, tzv.
řízený srážkový prostor v deformační zóně a desky navržené
tak, aby snížily zranění cestujících na minimum v případě náhlého zastavení vlaku. Řídicí vozy
mají zkosená čela se zabudovanými absorbéry nárazu. (acri)

D

opravce ÖBB vykázal
v hospodářském roce
2009 ztráty v nákladní přepravě. Dceřiná společnost
Rail Cargo Austria (RCA) dosáhla provozní ztráty okolo 100 mil. eur při celkovém
obratu 2,2 miliardy eur. Obrat koncernu klesl na 5,747
miliardy eur, jeho celkový výsledek dosáhl hodnoty
-92,9 mil. eur .
Ke konci roku 2009 pracovalo v koncernu ÖBB celkem 45 186 zaměstnanců,
což bylo o 870 zaměstnanců
méně než o rok dříve. V roce
2009 investovala společnost
ÖBB-Infrastruktur celkem
2,2 miliardy eur do modernizací. Z toho bylo 1,6 miliardy eur využito na nové
stavby a 570 milionů eur
na vylepšení stávajících tratí. Celkové investice koncernu ÖBB dosáhly 2,7 mld.
eur.

Více návěsů
po kolejích

R

ail Cargo Austria (RCA)
rozšířilo v dubnu společně se svou dceřinou
společností Intercontainer Austria (ICA) síť kombinované dopravy mezi
Německem, Rakouskem
a Maďarskem. Jedná se
o spolupráci s firmou Walter, která má ze silničních
komunikací převést na koleje 450 návěsů, dosud přepravovaných po silnici.
Jedná se o přepravy mezi Porúřím, Ludwigshafenem
a Welsem či Vídní, popřípadě i Budapeští. To znamená
nárůst o osmnáct nových
vlaků kombinované dopravy týdně. Kromě toho chce
RCA vypravovat dalších sto
intermodálních vlaků týdně do hospodářských center
Itálie, Rumunska, Řecka,
Turecka, Slovenska, Polska,
Ukrajiny či Ruska. Provoz
by měl být zahájen ještě letos.
(sh)

krátké zprávy ze světa
BAM se bude
rozšiřovat

Green Cargo
modernizuje vozidla

Libye realizuje
drážní megaprojekt

Zkušební vlak
do Pákistánu

Srbsko otevře síť
koncem roku 2011

Bajkalsko-amurská
magistrála (BAM),
která je severněji položenou paralelní tratí
k Transsibiřské železnici, se má dále rozšiřovat pro potřeby těžké nákladní přepravy.
Objemy přepraveného zboží by
se tak mohly do roku 2050 zvýšit až na sto milionů tun za rok,
a to především díky přepravám
nerostných surovin z nových nalezišť na východní Sibiři. Za tím
účelem by však musela být infrastruktura BAM radikálně modernizována. Na úpravy bude
zapotřebí asi 11 miliard eur.

Green Cargo, nákladní
složka státních drah,
modernizuje park 104
dieselových a elektrických lokomotiv za částku přes 900 milionů eur (cca
23 miliard Kč). Investice slouží
především zlepšení pracovních
podmínek personálu. Kromě toho
půjde o přínos životnímu prostředí díky snížení emisí z přestavěných motorů dieselových
lokomotiv. První přestavěná vozidla již jsou v provozu. Všechny
stroje s dieselovým pohonem zařazené do programu budou přestavěny do konce roku 2011.

V Libyi se v současnosti realizuje asi největší železniční projekt
na světě. V zemi mají
vzniknout dvě hlavní
tratě o celkové délce tři tisíce kilometrů. Z tohoto projektu bude
profitovat i sousední Egypt, který získá přímé železniční spojení s Tuniskem. V osobní dopravě
se tak cestující dostanou v Libyi
do měst, jako jsou Tobruk, Derna, Bengasi, Port Brega, Ras
Lanuf, Misurata či metropole
Tripolis. Druhá trať povede na jih
a má spojit Libyi se střední a jižní Afrikou.

Kontejnery naložený zkušební vlak se
vydá 2. srpna na cestu z Istanb ulu přes
íránský Teherán do Islámábádu v Pákistánu. Do konce roku by mělo jít o pravidelnou
relaci. Na nedávné konferenci
v Istanbulu o tom informovala organizace pro hospodářskou
spolupráci ECO. Dráha má být
s 11 dny přepravy altern ativou
k mořské cestě, která trvá z Evropy do Pákistánu 37 dní. Dohodu
o celním odbavení ratifikovaly parlamenty tří zúčastněných
zemí.

Srbská drážní síť se
má od prosince 2011
otevřít pro soukromé drážní dopravce.
Oznámilo to rádio B92
s odvoláním na údaj Ministerstva
dopravy. V první etapě, jež potrvá
asi dva roky, mají získat povolení
domácí podniky, ve druhé půjde
o dopravce z blízkých zemí. Třetí
etapa zahrne dopravní podniky
z celé EU. Přesný časový plán závisí na jednání s Bruselem. Přes
Srbsko vede kromě jiného panevropský koridor 10 ze Štýrského Hradce a Budapešti do Řecka
a Bulharska.
(sh, kla)
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Vyšlo nové číslo odborného sborníku
Na internetových
stránkách
Českých drah bylo
zveřejněno číslo 29
Vědeckotechnického
sborníku ČD.

V

ědeckotechnický sborník
Českých drah je sborník
prací z oblasti železniční dopravy, jehož cílem je umožňovat publikování původních
odborných prací řešících technické a technologické problémy
a zásadní otázky z oblasti řízení,
ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Jeho
elektronickou podobu najdete
na adrese www.ceskedrahy.cz
pod odkazy Tiskové centrum
a Magazíny a periodika.
Číslo 29 obsahuje následující
příspěvky:

1

I ng. L ibor L oc h m a n,
Ph.D. – CER: Společenství
evropských železničních a infrastrukturních podniků
Článek přibližuje činnost Společenství evropských železničních
a infrastrukturních podniků
(CER) se sídlem v Bruselu, které
je největší a nejvýznamnější evropskou železniční asociací hájící
zájmy svých členů vůči Evropskému parlamentu, Komisi a Radě
ministrů, stejně jako vůči dalším
partnerům působícím v oblasti
dopravní politiky. Hlavním cílem
CER, jehož členy jsou i SŽDC, České dráhy a OKD Doprava, je prosadit co nejsilnější pozici železnice
jakožto významného prvku udržitelného dopravního systému,
který je současně výkonný i šetrný vůči životnímu prostředí.

2

Ing. Jiří Havlíček – Reforma UIC – vývoj v letech
2006–2010

Mezinárodní železniční unie
(UIC) je tradiční železniční organizace, jejímž původním
posláním byla výhradně technická jednotnost (interoperabilita). Současně s prvními kroky
EU vedoucími k liberalizaci železničního trhu v Evropě se UIC
musela adaptovat na novou situaci – vrcholná odpovědnost
za technickou politiku se přesunula do Bruselu (založení Evropské železniční agentury – ERA).
UIC hledá svou roli mj. ve světových aktivitách. Z důvodu nekoordinovanosti evropských
a mimoevropských činností a v důsledku chyb v řízení se
UIC dostala do nejhlubší krize
ve své historii. Důsledkem byla
nucená správa, její členové museli mobilizovat veškeré své síly
k záchraně UIC a jejího nasměrování ke klíčovým problémům železničního sektoru.

3

Ing. Ivo Hruban – Železniční dopravní infrastruktura
a kvalita v dopravě
Příspěvek se věnuje problematice
kvality v železniční dopravě. Autor postupuje od obecných přístupů ke konkrétním závěrům.
Příspěvek upozorňuje na nutnost
spolupráce mezi správci dopravní
infrastruktury a dopravci při realizaci opatření pro zajištění úrovně poskytované kvality.

4

Ing. Mgr. David Krásenský,
Ing. Miroslav Klapka – Inovovaná železniční mapa RailMap jako integrální součást
jednotné báze informací ERIC
Článek hovoří o významu podkladových informací nejen
pro procesy plánování nákladní
dopravy v obvyklém slova smyslu, ale i pro předběžné plánování
a rozhodování o vedení dopravy
po železnici. Dále představuje
„centrum informací z železniční nákladní přepravy Evropy“

ERIC a železniční mapu Evropy
RailMap, která je jeho součástí a která díky svým unikátním
vlastnostem získala řadu ocenění
na domácí i mezinárodní úrovni.
V závěru autoři naznačují také
cesty dalšího rozvoje obou informačních nástrojů.

5

Prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc., Ing. Josef Bulíček,
Ing. Edvard Březina, CSc. – Výsledky projektu RACIO
Příspěvek podává základní informace o výsledcích řešení projektu RACIO (Racionalizace rozsahu

VUZ ve Velimi a zkušebním okruhu ve Wegbergu-Wildenrathu.

7

Doc. Ing. Jaromír Zelenka,
CSc. – Hodnocení vodicích
vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC
518/2009
Tento článek navazuje na článek
uveřejněný ve VTS ČD č. 28/2009.
Je zde proveden rozbor hodnocení vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy CZ LOKO
v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky

vědeckotechnický sborník ČD

V

ychází zpravidla dvakrát
ročně. Jeho vydávání započalo v roce 1995, do č. 17 byl
vydáván i v tištěné verzi a černobíle. Od čísla 18 vychází pouze na internetu, je barevný, což
znamená lepší reprodukci foto-

dopravní infrastruktury) ve vazbě na rozsah dopravního provozu na mimokoridorových tratích.

6

Ing. Jiří Konečný, Ing. Jiří
Šašek, Ph.D. – Zkoušky jednotného stanoviště strojvedoucího v rámci projektu EU
EUDDplus
Příspěvek se věnuje projektu
EUDDplus (European Driver’s
Desk Advanced Concept Implementation – Contribution To
Foster Interoperability) a popisuje uspořádání jednotného pultu
strojvedoucího, jak je definováno
ve vyhlášce UIC 612-0. Dále jsou
popsána dvě rozdílná provedení
pultu strojvedoucího na referenčních elektrických lokomotivách
(Škoda Transportation – 380
a Alstom Transport – PRIMA II)
a zkoušky, které se v rámci projektu EUDDplus prováděly ve ZC

grafií, grafů apod. Jeho vydávání
řídí redakční rada složená z řad
pracovníků Českých drah a odborníků vysokých škol i dalších
institucí úzce spolupracujících
s ČD. Autoři přivítají připomínky
nejširší veřejnosti.

UIC 518/2009. Hodnocení je provedeno výpočtem kvazistatické zatěžující síly na nabíhajícím kole
první nápravy při průjezdu oblouky velmi malých poloměrů. Hodnocení této veličiny je provedeno
v závislosti na předpokládané
hmotnosti lokomotivy a pro různé kombinace jízdního obrysu
kola dvojkolí a typu hlavy kolejnice (pro různé charakteristiky kontaktní geometrie dvojkolí-kolej).

8

Ing. Ondřej Černý, Ph.D.,
Doc. Ing. Radovan Doleček,
Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc. – Synchronní motory s permanentními magnety
pro trakční pohony kolejových
vozidel
Článek se zabývá problematikou
trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. Tyto pomaluběžné

TÁBORY
PRO DĚTI Z ČD
• Můj první tábor
6–8 let (i předškolní)
• s celotáborovou hrou
8–15 let
• Adventure Camp
pro mládež 15–18 let
• tábory u moře –
Chorvatsko, Itálie 8–16 let.
• tábory s koňmi,
Harry Potter a další.
Žádejte příspěvek z FKSP
Tel.: 603 172 380, 222 782 931,
www.ckeso.cz,
info@ckeso.cz

S NÁMI NA VODU
Kam na prázdniny,
na dovolenou nebo jen volný
víkend s rodinou či přáteli?
Kontaktujte nás a pojeďte
s námi na vodu!
Půjčovna lodí Rikosport
Vám nabízí odolné
plastové kanoe Vydra
včetně veškerého
příslušenství
a samozřejmě i dopravy
za velmi příznivé ceny!
Kontaktujte nás na tel:
723 316 606 nebo
728 758 314, nebo
na rikosport@seznam.cz
www.rikosport.cz

VYSOKÉ TATRY
Ubytování v soukromí
nebo na chatě s pěkným
výhledem na Vysoké Tatry.
Cena dohodou.
00421 903 950 149.

Pronajmu
chaloupku na Šumavě –
Hartmanice. 2+1
(WC, koupelna, zahrada) –
týdenní turnus, foto zašlu
na vyžádání @. tel. 721 546 184

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

•
•
NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ
2010 MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.
• Bulharsko – vlakem do Burgasu, k pobytům prodáme přímá
zpáteční lůžka a lehátka
• Pomorie: Penzion Sisa*** a hotel Bílý dům**,
ceny od 2 500 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní,
děti 2–12 let 50% slevy, cena zahrnuje 7 nocí se snídaní.
• Soukromé byty a apartmány – nástupy a délka pobytů podle
přání klientů!
Slunečné pobřeží
• Hotel Regina*** od 3 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let v doprovodu
2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva. Cena zahrnuje
7x ubytování se snídaní.
• Hotel Trakia Garden *** od 4 500 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.
• Hotel Tia Maria *** od 4 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.
Příplatky: transfery 480 Kč dospělá osoba, dítě 240 Kč, zpáteční lůžka
nebo lehátka T4 1 550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.
Německo – Hotel IFA Shöneck – ze Sokolova vlakem až k hotelu!
• Dny na zkoušku, cena 2 690 Kč/dospělá osoba zahrnuje: 2 noci
v hotelových pokojích s vlastním soc. zařízením, TV, tel.,
2x polopenzi – bohaté bufety včetně dětského koutku, 2x volný
vstup do tropického Aqua World bez přerušení, 1x volný let
vesmírnou stanicí Space Station (od 6 let). 1–2 děti do 14 let
v doprovodu dvou dospělých osob ZDARMA.
Nabídka platí pro období 15. 5.–25. 6. nebo 31. 10.–26. 11.
• Hit prázdnin, cena 5 490 Kč/os. zahrnuje: 3 noci, 3x polopenzi
– bohaté bufety včetně dětského koutku, 1x chladný letní
drink v Holiday baru, 3x volný vstup na 2 hodiny do tropického
zážitkového koupaliště Aqua World, 1x volný let vesmírnou stanicí
Space Station (od 6 let), 1x lezení v lezeckém a lanovém centru
v lese Schöneck (od 5 let). 1–2 děti do 12 let v doprovodu dvou
dospělých osob ZDARMA, 13–14 let sleva 30 % z ceny dospělé
osoby. Ceny platné pro období 27. 6.–9. 9. 2010.

Nepřehlédněte naše akce
Slovensko

• Velký Meder, Penzion Rozália, přímo proti termálnímu
koupališti – Buď fit 3 noci/5 nocí: cena 2 870/4 700 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji zahrnuje: 3/5 nocí, 3/5x polopenzi,
3/5 vstupů na termální koupaliště s jedním přerušením denně,
1x relax. masáž, 10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné

•

•

•

motory umožňují realizaci trakčních pohonů s malými rozměry, u kterých se točivý moment
přenáší přímo, bez převodovky,
na nápravy či kola vozidla. Toto
řešení představuje kompaktní
hnací jednotku se zjednodušenou mechanickou částí a vyšší
účinností, která se v posledních
letech začala využívat u silničních i kolejových vozidel.
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Ing. Michal Satori – Frekvenční závislost chyby převodu a úhlu přístrojových
transformátorů s izolačním
napětím 123 kV v rozvodně
110 kV, trakční napájecí stanice 25 kV, 50 Hz
Distributor elektrické energie
osazuje trakční napájecí stanice 25 kV, 50 Hz statickými elektroměry činné a jalové energie,
které mohou vyhodnocovat i procentní obsah napěťových, popř.
proudových harmonických v připojovacím bodě. Měřicím vstupem statických elektroměrů jsou
přístrojové transformátory napětí a proudu s izolačním napětím
123 kV, které jsou umístěny v rozvodnách 110 kV, trakčních napájecích stanic 25 kV, 50 Hz. Tyto
přístrojové transformátory napětí a proudu mají definovanou
maximální mez chyby převodu
a úhlu, ale za podmínek sinusového průběhu primárního napětí
a proudu. Cílem je posoudit frekvenční závislost chyby převodu
a úhlu přístrojových transformátorů napětí a proudu s izolačním
napětím 123 kV při měření vyšších
harmonických napětí a proudu.
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Ing. František Rajský – Porovnání výsledků simulace a experimentálního měření
harmonických frekvencí
Tato práce se věnuje problematice Modelování a simulování dějů
v síti distribuce elektrické energie. Z důvodu širokého rozsahu

restauraci a baru na koupališti, místní poplatek. Nástupy podle
volné kapacity hotelu. Ceny jsou platné do 30. 6.
Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota v termínu
29. 6.–4. 9., cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí a 7x polopenzi,
parkování u penzionu.
Hotel Park – Dudince – Hokovce 9.–12. 6./21.–24. 7.
Cena 2 990/3 250 Kč/os. zahrnuje: 3 noci v plně obsazeném
dvoulůžkovém pokoji s balkonem, TV, tel., 3x plnou penzi
(snídaně švédské stoly) 4 procedury, volný vstup do hotelových
bazénů (krytý a venkovní), saunu ve čt a so 16–18 h.
Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní
hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV, balkon.
Cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč
ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.
Studio Lomnica – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, garsoniéra
v blízkosti žel. stanice pro 2–3 osoby s vlastním soc. zař., lednicí,
mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Cena 2 680 Kč za osobu
a 7 nocí.
Seniorské pobyty ve Vysokých Tatrách – hotely Hutník II.
od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč, Baník od 3 660 Kč, Urán od 3 280 Kč.
Ubytování je vždy v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV. Všechny
ceny jsou za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit.

ČR

• Liberec – hotel Babylon **** prodloužena akce dítě do 14 let
v doprovodu dospělé osoby zdarma! Cena 2 690 Kč zahrnuje:
2 noci, 2x polopenzi (bufet), neomezený pobyt v aquaparku,
lunaparku, iqparku, pobyt ve VIP Sauna Afrikana (sauna, vířivka,
vyhřívané lůžko) ve stř a v pá, více viz www. cdtravel.cz/lasty
a novinky. Cena platí do 30. 6.
• Poděbrady – hotel Tlapák **** Seniorský pobyt – neděle–pátek,
cena 4 690 Kč/os. zahrnuje 5 nocí, polopenzi, 10 procedur,
1x lékařské vyšetření, 2x odpolední kávu se zákuskem, sleva platí
do 30. 6.
• Hotel Lovecká Mumlava, Harrachov, Krkonoše – LETNÍ SLEVA
– ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením
a TV. Polopenze formou bufetu. Cena za osobu za 7 nocí je 2 695 Kč,
dítě 2–6 let 15% sleva, dítě 6–12 let 10% sleva.
• Hotel Fogl – Nová Bystřice, Česká Kanada, ubytování v 2lůžkových
pokojích s možností 1 přistýlky a vlastní terasou, cena za osobu
a noc se snídaní a místním poplatkem 480 Kč. Minimální délka
pobytu 2 noci. Na místě lze dokoupit další stravu – vyhlášená
kuchyně.
• Hotel Bohmann – Babylon, Chodsko – ubytování v 1 až 3lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením, TV-SAT a WiFi, vlastní
venkovní bazén s protiproudem, nedaleko přírodní koupaliště
Babylon, tenisové kurty pro ubytované zdarma. Cena za osobu
a 6 nocí 3 660 Kč obsahuje ubytování s polopenzí.

Kontakty

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

je pojem simulování dějů zúžen
na simulaci kvality elektrické
energie, hlavně na harmonické
frekvence napětí a proudu. Jako
modelovaný a měřený bod distribuční soustavy bylo vybráno místo připojení železniční trakční
proudové soustavy a distribuční
soustavy. Data získaná ze simulací standardních situací na stejnosměrné i střídavé trakční
proudové soustavě jsou porovnávána s daty získanými z reálných
měření. Tato data jsou porovnávána s normami a předpisy vztahujícími se ke kvalitě elektrické
energie.
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Ing. Ladislav Mlynařík –
Model dvanáctipulzního
usměrňovače
Článek představuje zamýšlený model dvanáctipulzního
usměrňovače v laboratořích katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky
v dopravě DFJP Univerzity Pardubice. Dále jsou zde pomocí
počítačových simulací ukázány možnosti měření na reálném
modelu. Ve třetí kapitole je proveden početní důkaz eliminace harmonických řádů 5., 7.,
17. a 19. v primárním proudu
transformátoru.
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Ing. Jiří Soukup, Ing. Armin Delong – Dynamický
zkušební stav
Příspěvek představuje stávající rozsah akreditovaných
i neakreditovaných zkoušek realizovaných na Dynamickém
zkušebním stavu (DZS) Výzkumného ústavu železničního ve Zkušebním centru Velim a jeho
přístrojové vybavení. DZS připravuje zkoušky nejen pro železniční průmysl, ale také hodlá zvýšit
rozmanitost typů zkoušek podle požadavků zákazníků z širokého spektra průmyslové výroby.
(red)

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

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
nabízí (u všech zájezdů slevy
pro děti):
Č. Hora – Sutomore
od 3 990–5 890 Kč
2–4lůž.studia: WC+sprcha,
mini KK, klima, lehátka,
10–13denní zájezdy
-------------------------------------Bulharsko Sozopol,
penzion Ruska
13/14denní zájezdy,
4 790–6 190 Kč
2–4lůž. pokoje/apartmá:
WC + sprcha, mini KK,
balkon, transfer, lehátka
-------------------------------------Řecko – Paralia,
penzion Lilalo
13/14denní zájezdy, 2–4lůž.
studia, lehátka, transfer aj.,
4 800–6 990 Kč
-------------------------------------Ubytování:
Itálie–Lido Adriano
Rez. Giotto, 5 780–19 100 Kč/
/apt. 5 os., 7 nocí, spotřeby
energií, povlečení
-------------------------------------04.–14.10. Jordánsko + Sýrie
letecky vč. tax,
9 noclehů + snídaně,
od Hamá po Wádí Ram,
cena 29 990 Kč
-------------------------------------tel/fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz
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DOVOLENÁ 2010
3 2 1 ESCAPE.
CK Lenka Jandošová
Dominikánská 1,
301 00 Plzeň.
Všechny destinace dostupné vlakem.
Hotely s polopenzí – cena: os./týden.
APT s kuchyňkou bez stravy – cena:
APT/týden.
AKČNÍ NABÍDKY –
velké slevy!
ISCHIA
3* Aragonese 5 590 Kč,
12. 6.–19. 6.
2* Gelsomino 5 590 Kč,
3. 7.–10. 7., 10. 7.–17. 7.
ŠPANĚLSKO
3* Haromar 4 890 Kč,
4. 9.–11. 9.
3* hotely od 2 990 Kč/týden
v období: 29. 5.–18. 6.
KOMPLETNÍ NABÍDKA
AKČNÍCH CEN u našich
prodejců!
SKVĚLÁ NABÍDKA PRO
SKUPINY! ŠPANĚLSKO!
minimálně 10 pokojů,
týden s polopenzí od 2 690 Kč!
VLAKOVÉ ZÁJEZDY
ISCHIA – Termální ráj,
10. 9.–19. 9., 7 390 Kč
Costa del Sol a perly
Andalusie,
13. 10.–24. 10., 9 590 Kč
Polsko – Lodě na kolejích,
27. 7.–1. 8., 4 990 Kč
Řím – věčné město,
6.10. – 10.10., 3 990 Kč
POBYTY U MOŘE
ŘECKO – OSTROV ANDROS
APT 2–3 os., 7 600 Kč,
3* luxusní hotel Perrakis,
8 750 Kč
ITÁLIE
OSTROV ISCHIA
3* Baia Verde, 7 550 Kč
3* Corona, 7 990 Kč
PALMOVÁ RIVIERA
Rimini: 3* Niagara, 6 550 Kč
Pesaro: 3* Rex, 6 550 Kč
Rimini: APT 4 os., 7 450 Kč
San Benedetto:
APT 3 os., 4 690 Kč
KALÁBRIE
Diamante:
2* Cristina, 6 590 Kč
Capo Vaticano:
3* La Bussola, 7 390 Kč
Scalea: APT 4 os., 4 890 Kč
Praia a Mare:
APT 2 os., 5 590 Kč
Capo Vaticano:
APT 5 os., 9 990 Kč
Tropea: APT 2 os., 4 990 Kč
Sellia Marina:
APT 3 os., 4 890 Kč
APULIE – SALENTO
Gallipoli: APT 2 os., 3 590 Kč
SICÍLIE
Portorosa: APT 2 os., 6 650 Kč
Brolo: APT 2 os., 8 990 Kč
Taormina: penzion
720 Kč/os./noc se snídaní
ŠPANĚLSKO –
KATALÁNSKO
3* Rosa Nautica, 4 190 Kč
4*Luna Club, 5 950 Kč
3*Catalonia, 4 190 Kč
3* Villa, 5 850 Kč
Kompletní informace o naší
celkové nabídce a všech
akcích najdete v našem
katalogu a na letácích,
které Vám rádi zašleme.
KONTAKT:
tel: 377 917 476, 774 569 321,
e-mail:
321Escape@321Escape.cz,
www.321escape.cz

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

Jeseníky
Ostružná – levně.
Týden děti do 6 let zdarma,
do 15 let + důch. 850 Kč, ost.
1 200 Kč/osoba.
T: 728 767 337,
chatahory@seznam.cz.

PENZION SAVOY
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Rodinný penzion pořádá
v červnu týdenní pobyty
pro důchodce. Cena
s polopenzí 2 499 Kč.
Soc. zař. a televize
na pokoji. Klidné prostředí
v okolí penzionu láká
k procházkám, pstruhový
potok přímo pod penzionem.
Vaše zvířecí miláčky
ubytujeme zdarma.
Tel.: 483 381 091,
mob. 737 187 001.
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Stadler má české kořeny

pošta
Navzdory zpoždění
si mě vlak získal

O

ceňuji profesionální
přístup vlakového personálu při dvouhodinovém
zpoždění spoje Supercity
Pendolino v sobotu 22. května z Bohumína do Prahy.
Personál pravidelně informoval o vzniklé situaci,
snažil se pomoci cestujícím v časové tísni a v konečné stanici ochotně pomáhal
při výstupu rodičů s dětmi.
Navíc mě velmi mile překvapilo vrácení ceny místenky. Takto si představuji
kvalitní služby i v mimořádné situaci. Asi začnu
více jezdit vlakem.

Petr Kajzar

Zlepšujete se,
ale máte rezervy

S

PRO REGIONY. Motorové vozy sice dodá německý výrobce, ale konstrukce jednotky pochází od našich inženýrů.

Nové nízkopodlažní
motorové vlaky
od firmy Stadler,
které od konce
příštího roku uvidíme
na našich kolejích,
byly zkonstruovány
v Česku. Vozy se tak
pomyslně vrátí domů.

VÚKV PRAHA

V

ýzkumný ústav kolejových vozidel se zabývá
vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí
a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství.
K hlavním zákazníkům společnosti se řadí domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel
a dopravní techniky, dále pak
opravárenské závody, správy
infrastruktury a provozovatelé. Společnost navazuje na tradici Ringhofferových závodů
a podílí se na řadě významných
projektů, které nacházejí uplatnění v ČR i zahraničí.

J

ak jsme vás již informovali,
České dráhy uzavřely s německou společností Stadler
Pankow smlouvu na dodávku
33 motorových vozů typu Regio
Shuttle RS 1. Tyto vozy nejsou
u nás zcela neznámé. Pod označením VT15 je provozuje bavorská společnost Waldbahn, a to
na trati z Plattlingu do Železné Rudy-Alžbětína, u některých
spojů až na Špičák.

nost Stadler jako jediná podala
nabídku do výběrových řízení
Českých drah a vyhrála.
„Vyhověli našim požadavkům.
V případě, kdy je ve výběrovém
řízení podána pouze jediná nabídka, jako v tomto případě, se
hodnocení neprovádí. Nabídková cena za dodávku 16 motorových vozů pro Liberecký kraj činí
necelých 878 milionů korun bez
DPH, za dodávku 17 motorových
vozů pro kraj Vysočina zaplatíme
necelých 898 milionů korun bez
DPH. Cena pro Liberecký kraj je
vyšší kvůli takzvanému horskému provedení,“ říká ředitelka
Odboru investic a veřejných zakázek Hana Dluhošová.

Pohodlí pro cestující

Vozy jsme na zakázku
konstruovali v Praze

Německé Stadlery ale mají i tak
trochu český původ. „V polovině
devadesátých let jsem pracoval
jako generální ředitel Výzkumného ústavu kolejových vozidel
Praha, kde jsem se zabýval marketingem a stykem se zahraničními subjekty,“ říká Pavel
Pavlousek. „Tehdy za námi přišla
firma Waggon Union z Berlína
s novým konceptem nízkopodlažního vozidla RS 1. A byli to
právě pracovníci našeho ústavu,
kteří zajistili konstrukci zmíněného vozu. Při této práci vzniklo
dokonce několik nových patentových řešení,“ dodává odborník,
který se v letech 1994 až 1996 podílel na vzniku Stadlerů.
Koncept vozidla odrážel požadavky německých železničních

FOTO MICHAL MÁLEK (4x)

KVALITA. Cestující na nových vozech ocení pohodlné nastupování,
tichý chod, klimatizaci a uzavřený systém WC.
dopravců. Ti chtěli regionální
vozidlo schopné svižné jízdy nejen po lokálních, ale současně
i koridorových tratích tak, aby
nebylo brzdou pro ostatní dopravu. Známkou úspěchu může
být spolehlivý provoz několika stovek motorových vozů RS
1 v Německu. Vyrábět se začaly
od roku 1996. Dnes je provozuje

jako řadu 650 mimo jiné i dopravce Deutsche Bahn.

Na Vysočině i Liberecku

Vozy Regio Shuttle RS 1 budou
u nás jezdit na regionálních tratích na Vysočině a v Libereckém
kraji. Nových nízkopodlažních
vlaků se cestující dočkají postupně během let 2011 až 2012. Společ-

Nové klimatizované motorové vozy nabízejí přibližně 70
míst k sezení. Ve voze je vytvořen také univerzální prostor pro
přepravu velkých zavazadel,
jako jsou kočárky, kola nebo lyže
a sáňky. Samozřejmostí provedení pro ČD bude vybavení pro
vozíčkáře, včetně bezbariérové
toalety s uzavřeným systémem
WC. U provedení pro Liberecký
kraj bude maximální rychlost
100 km/h. Počítá se s možností
provozu na nejstrmější tuzemské trati z Tanvaldu do Kořenova. Motorové vozy na Vysočině
jsou konstruovány pro maximální rychlost 120 km/h.
Při prezentačních jízdách zájemci z řad široké veřejnosti chválili nejen tichý chod motorového
vozu, ale třeba pohodlná a příjemná sedadla, a to včetně celého
interiéru. Řada lidí zaznamenala také velké zrychlení při rozjezdu a senioři si pochvalovali
pohodlné nastupování do vlaku
bez zbytečných schodů.
MARTIN HARÁK

eděl jsem ve vlaku
na Turnov a našel tam
na sedadle jedno z posledních čísel týdeníku Železničář. Jeho hlavní titulek
na první straně zněl Co
můžeme zlepšit? Nejdříve
jsem si v duchu řekl, že asi
všechno, ale potom jsem se
zamyslel důkladněji. Uznávám, že se cestování s Českými drahami v posledních
letech určitě zlepšilo, ale
na druhou stranu rezervy
rozhodně máte. A tak vám
posílám následující tipy.
Před dvěma lety jsem
měl koupenou povinnou rezervaci na kolo. Vlak přijel a průvodčí oznámil, že
má kol moc a nevezme nás.
Nezajímalo ho, že máme
rezervaci. Proč se tedy rezervaci říká rezervace? Navíc když je nemálo placená
a povinná. Před týdnem
mne opět odmítnul vzít
s kolem řidič autobusu v náhradní výlukové přepravě.
A ne úplně vybíravě. Na trati Praha – Břeclav jsou stále
přeplněné vlaky, ve kterých
přitom musí cestující trávit několik hodin, například s pošlapaným batohem
v uličce.
Je mi líto, že musím volit poněkud ostřejší tón psaní, ale nic vhodnějšího mne
nenapadá. Spíše než masivní investice do nových
do vagonů bych třeba uvítal odstraněné zmíněných
nedostatků. Vždyť staré vagony nejsou úplně špatné,
hlavně když budou čisté.
I. Paulik

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

INZERCE

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

Díl 9.: Dej si pozor, je to pěkný řízek!
Nabídka, přijetí
odhláška, to je pro
výpravčího zákon.
Leč zákony mají
různé vykladatele.

K

dysi bylo normální, že
v menší stanici sloužil přednosta denní směny jako
výpravčí a k sobě měl další dva
výpravčí, kteří ho odpoledne vystřídali a sloužili pak až do rána.
Běžné bylo dirigování výpravčích.
V praxi to znamenalo, že se takový mladíček telefonicky ohlásil
na ředitelství a byl poslán v pondělí na noční směnu do stanice XYZ, ve středu do stanice ABC
na druhé straně dráhy. Pak byla
ještě vyšší sorta toulavých pracovníků – přednostové střídači. Ti zastupovali kolegy v době nemoci,
dovolené a drželi ztracené varty,
které nikdo nechtěl.

Čekání na nového
náčelníka

Náš elév byl takto nadirigován
do stanice Zlámaná Lhota, a to
výjimečně na celých čtrnáct dnů.
Nakoupil proviant, vyleštil si perka a prvním ranním vlakem se
přijel ohlásit přednostovi stanice do služby. Ten ho vlídně přijal
a řekl: „Od zítřka nastupuji dovolenou a bude mně zastupovat střídač náčelníků, pan Pytlík. Dej si
na něj pozor, je to pěkný řízek!
A pamatuj si, nechci mít ve stanici žádné problémy,“ dodal.
Náčelník odjel a elév odsloužil
předpisově celou noční směnu,
dokonce si opakoval předpisová
závazná slovní znění při nabídce vlaků. Chtěl udělat na obávaného střídače ten nejlepší dojem.
„Vlak 1901 odjede ze Zlámané
Lhoty včas. Vlak 1900 je ve Zlámané Lhotě, přijmete vlak 1901?
Elév.“ Odpověď měla znít: „Ano,
přijímám vlak 1901. Novák.“

T

ohle je příběh mého bývalého náčelníka, který byl již
od mládí velmi pořádkumilovný
a „akorátní“ člověk, a tak se zákonitě vypracoval na náčelníka
stanice a pak kontrolora dopravy. Ale i on začínal jako železničářský elév.
Z tohoto období měl historku, kdy byl poslán na dva týdny
do Zlámané Lhoty, kde potkal
dočasného náčelníka stanice
s věru neobvyklým chováním.

Náležitě připraven očekával
ráno příjezd nového náčelníka.
Z vlaku vystoupil jediný cestující. Byl ramenatý, urostlý, s dragounským knírkem pod nosem,
na nohou holínky, a dokonce měl
rajtky s lampasy! Nebylo pochyb,
byl to náčelník střídač.
V jedné ruce nesl tradiční kožený železničářský kufřík a v druhé
vláčel jakýsi ohromný bachratý
futrál. Elév se zahlásil, jen podpatky klaply. Náčelník jen mávl
rukou a vstoupil do dopravní
kanceláře. Elév mu okamžitě
a předpisově začal předávat službu. Vlaky zavedené žádné, vlaky
odřeknuté 87401, vlaky na cestě rychlík 651, nedošly odhlášky
za vlakem 7601. Odpověď zněla:
„A kafe by nebylo?“

Výjev z jiného světa

Elév mírně ztuhnul, ale okamžitě postavil vodu na kávu a pozoroval, co se bude dít dál. Náčelník

střídač, obávaný Pytlík, postavil
doprostředka dopravní kanceláře
židli, z futrálu vyňal violoncello,
zabodl jeho osten do černé, olejem napuštěné podlahy a „vzal
áčko“. Chvilku ladil, pak zavřel
oči a v absolutním soustředění
spustil první větu smyčcového
kvarteta od Antonína Dvořáka.
Elév jenom potichu polknul a šel
nalít vodu. Dopravní kanceláří
se linula vůně kávy a majestátní hudba jakoby z jiného světa.
Snové představy přerušil zvonek předhlášky z hlásky Luhov
a oba aktéry vrátil do reality. Byl
nejvyšší čas nabídnout rychlík
do sousední stanice. Mistr Pytlík v klidu dohrál první větu, pečlivě opřel nástroj o židli, usrknul
horké kávy, zazvonil do sousední stanice a do telefonu vyštěkl:
„Osobák ti dojel? Přijmete rychlík, Pytlík!“ a zavěsil. A elév jenom zíral. Tak takovýhle je to
řízek!
Otakar Drahorád
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kam jet
Švestková dráha
Lovosice – Most

22/2010

Vlaky pro miliardu lidí – 1. část

L

etní sezonní víkendový provoz osobních vlaků
na čtyřiačtyřicetikilometrové „Dráze švestkové aleje“
(Lovosice – Třebenice – Obrnice – Most) bude slavnostně
zahájen v sobotu 5. června.
Letos vyjedou vlaky na prodlouženou trasu až do Litoměřic horního nádraží.
Plánováno je nasazení obnoveného motorového vozu
M 262.0206 (830.206-9). Dvě
dvojice vlaků pojedou v celé
trase každou červnovou
sobotu, během hlavních
prázdnin také o nedělích,
s rozšířením o polední pár
vlaků v relaci Litoměřice
horní nádraží – Třebenice
a zpět. Podrobnosti budou
postupně uváděny na webových stránkách www.svestkovadraha.cz.

Nostalgie a veselí
uprostřed Evropy

F

estival Brno – město
uprostřed Evropy potřinácté láká do moravské metropole. Už od 21. května tu
probíhá festival zábavy pod
hrady Špilberk a Veveří. Pro
zábavychtivé a zvídavé návštěvníky je připraven víkend dopravní nostalgie.
Ve dnech 5.–6. června tu budou vedle koncertu Filharmonie Brno v populárním
rytmu pod širým nebem
k vidění historické tramvaje, trolejbusy, autobusy,
auta a motocykly v rámci
tzv. Dopravní nostalgie. Nebudou chybět ani parní vlaky, které vyjedou 5. června
z Brna hl. n. v 9.10 h do Šlapanic a zpět, z Brna hl. n.
v 11.00 h do Střelic a zpět.
Těchto spojů bude možno využít 6. června i k jízdě
na lidové slavnosti na hradě
Špilberku.

Putovní výstava
Pára v dopravě

N

a třech nádražích proběhne během června
interaktivní putovní výstava s názvem Pára v dopravě.
Exponáty budou vystaveny
ve speciálně upraveném železničním vagonu. Zájemci mohou výstavu navštívit
od 8. do 13. 6. na nádraží
Zlín střed, od 15. do 20. 6.
v Ostravě-Svinově,
od 23. do 27. 6. pak v Liberci,
a to vždy mezi 9. a 18. hodinou. Připraven bude bezpočet fotografií, dokumentů
i modelů. Na akci se podílejí ČD a ČD Cargo. Vstup je
zdarma.

Muzejní noc
a kuřácké vozy

N

a více místech republiky můžete navštívit
tzv. muzejní noc pořádanou Asociací muzeí a galerií ČR. Dne 5. června bude
v noci živo například v areálu Zubrnické museální železnice. Jistou recesí zavání
další akce Zubrnických.
Dne 26. června vyjedou se
zvláštním vlakem z Lovosic
(v 9.39 h) přes Děčín hl. n.
– Jílové u Prahy – Oldřichov
u Duchcova a Teplice zpět.
Má jít o poslední kuřácký vlak v ČR, protože kvůli legislativní změně bude
od 1. července zakázáno řadit do vlaků kuřácké vozy.
(mn, tis)

VÁRÁNASÍ. Nejposvátnější místo hinduistické Indie vás zaujme architekturou. Podél starobylého centra teče řeka Ganga, ve které si můžete omýt tělo a údajně i duši.

Měl jsem možnost
strávit v Indii měsíc.
Netvrdím, že ji už
znám, ale mohl jsem
nahlédnout do jejích
tajemství, nasát
atmosféru, pokochat se
krásou hor i památek
a v pořádku se vrátit
do poklidné domoviny.

I

ndie je zemí obrovskou, velmi
rozmanitou a v mnohém navazující na svoji neobyčejnou historii. Loni v listopadu jsem měl
možnost podívat se do její severní části.

umožňují věřícím vstup do božské vody. Rituální koupelí zde
Indové omývají svoji duši od světských hříchů. Vedle sebe na břehu řeky si lidé čistí zuby, omývají
se, perou prádlo, vyplachují si
ústa posvátnou vodou či se koupou. A že jen pár metrů odtud
ústí městská kanalizace? To nikomu nevadí, voda z Gangy je
přece posvátná a očišťující.

Nejmasovější dopravní
prostředek na světě

DOPRAVA. Na delší vzdálenosti je vlak pohodlnější a hlavně levnější než autobus.

železnice V INDII

P

Život na ulici

Každý, kdo se ocitne na běžné
ulici v indickém velkoměstě, si
okamžitě všimne zdejší přelidněnosti a obrovského nepořádku. Lidé využívají každý kousek
prostoru pro místo k bydlení či obchodu. Je v podstatě jedno, jednáli se o slušně vypadající dům či
obydlí z igelitu a vlnitého plechu.
Všude se povalují haldy odpadků.
Atmosféru doplňují posvátné indické krávy. Na jejich přítomnost
si musíte zvyknout a přijmout ji.
Kráva může v podstatě cokoliv,
například lehnout si na chodník,
silnici či železniční trať.
Kapitola sama pro sebe je indický způsob stravování. Lidé
zde preferují silně kořeněná jídla a často inklinují k vegetariánství. V Indii se používají jen
omezeně ledničky a mrazáky.
Z tohoto důvodu se zvířata (s výjimkou ryb) zabíjejí v blízkosti

FOTO autor (4x)

Kdo nemá na kamenný obchod,
otevře si živnost přímo na ulici.
masen, a to průběžně podle momentálního zájmu. Kupující si
maso ihned doma tepelně zpracovává. Každý večer běžně nastávají výpadky proudu, takže i ten,
kdo ledničku má, na ni nemůže
zcela spoléhat.

Všudypřítomné
náboženství

Další z věcí, kterou nelze v Indii
nevnímat, je náboženství. Samozřejmě dominuje hinduismus,

rvní železniční trať v Indii
byla uvedena do provozu v dubnu 1853 (z Bombaje do Borobuduru). Všechny
tratě byly zpočátku stavěny pouze na širokém rozchodu 1 676 mm, teprve později se
z úsporných důvodů přecházelo i na užší rozchod. Do dnešních dnů Indické železnice
provozují dopravu na čtyřech
rozchodech – 1 676, 1 000, 762
a 610 mm, jejichž celková délka
se udává 63 465 km (z toho asi
6 tisíc km elektrizovaných).
Indické železnice jsou rovněž uváděny jako vůbec největší světový zaměstnavatel,
neboť oficiálně mají 1,6 milionů zaměstnanců. Naleznete
tu celkem 7 133 nádraží, denně je vypraveno 17 395 vlaků,
přepraveno 11 milionů cestujících a 1 milion tun nákladů.
Provoz zajišťuje přibližně 7 800
lokomotiv a 40 tisíc osobních
vagonů.

Kráva jako posvátné zvíře může
chodit kamkoli a dělat cokoli.
který vyznává až 82 procent obyvatel. V jeho závěsu jsou potom
buddhismus, islám, křesťanství,
sikhismus či džinismus. V této
souvislosti je nepochybně nezapomenutelná návštěva Váránasí, vůbec nejposvátnějšího místa
celé hinduistické Indie. Táhlý
oblouk na okraji starého centra města zde vytváří svatá řeka
Ganga, zvaná též Velká matka.
Po několik kilometrů se zde
táhnou dlouhá schodiště, která

Pokud chce cestovatel navštívit co nejvíce zajímavých míst,
musí se k nim samozřejmě nějak
dostat. Nejvyužívanějším a také
nejpohodlnějším dopravním
prostředkem, zejména na větší
vzdálenosti, je bezpochyby vlak.
Všechny dálkové spoje berte
v zásadě jako povinně místenkové. Běžně mají 20–25 vozů, přesto
jsou vyprodané i na několik týdnů dopředu. Naštěstí existuje
tzv. turistická kvóta na místenky, které si můžete spolu s jízdenkami zakoupit v turistických
kancelářích určených výhradně
cizincům.
Cena jízdenky v osobním vlaku je až neskutečně levná, takže
lidé dávají přednost železniční
dopravě i tam, kde by byl autobus rychlejší. Při cestách na větší vzdálenosti se pro nenáročného
cestovatele vyplatí využít kategorii vozu Sleeper, která většinou
splňuje ještě přijatelné standardy. Lze je označit jako lehátkové
vozy bez uzavřených kupé. Jízda
ve vozu vyšší třídy nebo v klimatizovaném vagonu bývá mnohdy
několikanásobně dražší.
Martin Černý

Pokračování najdete v příštím čísle.

Hora Klíč má kouzlo v každé roční době
V severních Čechách,
na jižním okraji
Lužických hor,
se nad obci Svor
vypíná do výšky 759
metrů vrch Klíč.

J

edná se o výrazný, osamocený znělcový suk s holým
skalnatým vrcholem a dokonalým kruhovým rozhledem.
Až sem pojedete na výlet, zvolte
si jako cílovou železniční stanici
Svor (původní název Röhrsdorf –
Zwickau) na trati 080 Bakov nad
Jizerou – Jedlová. V roce 2006 byla
ve stanici obnovena služba výpravčího a dnes je nově vybavena výhybkami se samovratnými
přestavníky. V dřívějších dobách

tu na vystupující výletníky z vlaku čekala slavobrána s nápisem
Vítá Vás Svor – brána Lužických
hor.

a ve slunečné dny se vyhřívajícím zmijím bych vám doporučoval tento zákaz dodržovat.
Celý kužel hory Klíč má
od roku 1967 status přírodní rezervace, a proto je zde omezen
volný pohyb osob. Navíc tu roste
mnoho druhů chráněných rostlin. Pokud se budete chovat tiše,
možná spatříte i kamzíka, který zde byl v minulosti vysazen.
Když dorazíte až na vrchol, naskytne se vám unikátní kruhový rozhled.

Kamenné moře

Když projdete v mírném stoupání obec, můžete se pokochat zajímavou podhorskou roubenou
architekturou. Pokud se vydáte
po červené turistické značce, odbočíte za penzionem do celkem
příkrého kopce. Cesta vede lesem
až k úpatí kuželu. Odtud již půjdete serpentinami až na vrchol.
Zhruba uprostřed stoupání se nachází rozcestník, kde se napojuje
cesta z Nového Boru. Po vrstevnici od rozcestníku směrem na jih
se rozkládá Kamenné moře. Ale
pozor, vstup na ně je zakázán.
Vzhledem k vratkým kamenům

Krásy přírody

Po výstupu na vrchol se podíváFOTO autor
te daleko do kraje.

A kdy se na výlet vydat? Prakticky kdykoliv. V letě je to příjemný rodinný výlet, na podzim to
zde hýří pestrými barvami stromů. V zimě se díky návějím brodíte místy až po prsa ve sněhu,

obdivujete až neskutečnou krásu třpytící se námrazy a nad Kamenným mořem máte možnost
spatřit mohutný ledopád. Na jaře
si pak po výstupu severní stěnou
vychutnáváte poslední zbytky
sněhu, zatímco všude okolo už
kvetou a voní květiny.
Dokonce i za nízké oblačnosti není nic ztraceno. I takový pohled na slunko deroucí se svými
paprsky přes zbytky mračen je
až tajemně kouzelný a při troše
štěstí se vám naskytne překrásný pohled na Ještěd, Luž, Ralsko,
Bezděz, Jedlovou a další vrcholky vypadající jak malebné ostrovy roztroušené v moři. Snad jen
za deště je potřeba si dát více pozor – cestou to na mokrých kamenech trochu více klouže.
Radek Hortenský

