SMS soutěž
pro cestující
o zajímavé ceny
www.cd.cz/soutez

T ý d e n ík  S k u p i n y Č e sk é d r á h y, a . s . | Č ís l o 2 3 | R o č n ík  X V II | 1 0 . Č E R V N A 2 0 1 0 | C e n a  5 K č

Vlakem úsměvů
za pohádkou

Obslouží současně
sedm vozů

Jak jsme v Praze
slavili Den dětí

Děti se vypravily do Zlína
na mezinárodní filmový
festival.	
STRANA 2

V Brně otevřeli myčku, která
významně přispeje k vyšší
kultuře cestování. STRANA 4

Na hlavním nádraží
a v Braníku bylo o zábavu
postaráno.
STRANA 7

krátce

sloupek

Získali jsme
prestižní cenu

Komunikace
přes stojany
Po dvoutýdenním
testovacím provozu
vybavíme šedesátku
stanic novou sadou
stojanů a šablon.

N

ejednotné a někdy poškozené stojany pro
reklamní letáky či zaklapávací rámy se zbytkem
útržků starých plakátů a vývěsek jsou terčem
oprávněné kritiky cestují-

S

polečnost SAP AG vypisuje každoročně soutěž o prestižní ocenění SAP
Quality Awards v regionu
střední a východní Evropy.
Letos v ní uspěly České dráhy s projektem implementace modulu HR SAP, když
obsadily bronzovou příčku.
Dne 31. května cenu osobně předal generální ředitel společnosti SAP ČR Petr
Viktora náměstkovi generálního ředitele ČD pro personální záležitosti Pavlu
Švagrovi (vlevo).

Z Aše do Chebu
za jednu korunu

V

úterý 8. června mohli cestující z Aše a Chebu
využít mimořádné akční nabídky Českých drah
a vyzkoušet vlakové spojení mezi těmito dvěma
městy za 1 Kč. Zpáteční jízdenky platné do půlnoci
z 9. na 10. června jsme prodávali ve stanicích Aš, Aš
město a Cheb. V úterý ráno
se vlakem projel také starosta Aše. Karlovarský kraj
je dalším regionem České republiky, kde tento typ
propagační akce pořádáme. Jejím cílem je umožnit lidem snadno a levně
vyzkoušet vlakovou dopravu tam, kde existuje kvalitní spojení.

Zábava v Lužné
a Bechyňská duha

Jiří Ješeta
Výkonný ředitel
pro obchod
a marketing

V KRAJÍCH. Naši cestující se svezou častěji Regionovou, zejména na Ústecku a v Moravskoslezském kraji.

Změna Jízdního řádu 2010
Od neděle 13. června
vstoupí v platnost
druhá změna
železničního Jízdního
řádu 2010, která
přináší pro cestující
veřejnost většinou
jen menší úpravy
v jízdě vlaků.

C

estující se dočkají pravidelného provozu bistrovozů
v dálkové dopravě a většího
nasazení oblíbených CityElefantů a Regionov. Případná lokální
omezení vyplývají ze změny objednávky jednotlivých krajských
úřadů, případně z požadavků
cestujících.

Dálková doprava

U

příležitosti Dne dětí
České dráhy připravily
na sobotu 5. června zábavný program v Železničním
muzeu ČD v Lužné u Rakovníka. V areálu muzea
na návštěvníky mimo jiné
čekaly soutěže, projížďka parním motorovým vozem Komarek nebo Lesní
závod, během kterého děti
odpovídaly na otázky o přírodě a plnily úkoly ze základů skautských dovedností.
České dráhy při stejné příležitosti vypravily výletní
vlak Bechyňská duha, který jel tutéž sobotu z Tábora
do Bechyně. Vlak byl tažen
lokomotivou E100 a skládal se z otevřených vyhlídkových vozů. Během jízdy
dělal dětem doprovod slon
Elfík.

Investice do budov
na Plzeňsku

K

latovy, Tachov, Sušice,
Blovice, Kaznějov, Chodová Planá, Holýšov, Svojšín a Bělá nad Radbuzou
– to vše jsou objekty Českých
drah v Plzeňském kraji,
v nichž se začne letos se stavebními pracemi. Na rekonstrukce v těchto místech
vydáme asi 15,6 milionu korun. 
(pt, tis)

FOTO michal málek

Rychlíky z Olomouce hl. n. do Ostravy-Svinova v 7.07 a 11.07 h
nebudou nově zastavovat v Miloticích nad Opavou. Tato změna
se týká také rychlíku v opačném
směru z Krnova do Olomouce
hl. n. v 5.09 h. Na trati z Pra-

VYBÍRÁME několik NOVINEK
• Na rychlících Praha – Norimberk a zpět (R 350/353), Praha
– Mnichov a zpět (R 354/357)
a Praha – Wiener Neustadt
přes Vídeň a zpět (EC 74/75)
budou nasazeny do pravidelného provozu bistrovozy s oddíly 1. třídy.
• Na trati 171 z Prahy do Berouna budou nasazeny ve větším
rozsahu moderní CityElefanty. Původní pantografy řady
451 se objeví prakticky pouze ve špičkách pracovních
hy do Českých Budějovic dojde
v souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností a náhradní autobusovou dopravou k omezení služby
Úschova během přepravy, včetně přepravy handicapovaných
cestujících. Týká se to rychlíků
v pracovní dny mezi přibližně
8. a 17. hodinou.
Od 13. června budou nasazeny
do pravidelného provozu bistrovozy s oddíly 1. třídy (typ ARmpee)
na rychlících Praha – Norimberk
a zpět (R 350/353), Praha – Mni-

dnů na posilových spojích
do Řevnic.
• V Miloticích nad Opavou nebudou v 7.07 a 11.07 h zastavovat
rychlíky z Olomouce do Ostravy-Svinova a v 5.09 h rychlík
z Krnova do Olomouce.
• Na trati 175 Rokycany – Nezvěstice bude u dvou osobních
vlaků prodloužena trasa z Příkosic zastávky do Příkosic.
• Na Děčínsku nasazujeme
do pravidelného provozu dvě
nové Regionovy.
chov a zpět (R 354/357) a Praha
– Wiener Neustadt přes Vídeň
a zpět (EC 74/75). Poté, co budou
dodány další vozy z této série, se
objeví ve vybraných vlacích EuroCity z Prahy do Žiliny.

Středočeský kraj a Praha

V souvislosti s dodáním dalších moderních nízkopodlažních jednotek CityElefant dojde
k výraznému rozšíření těchto
vlaků na trati 171 z Prahy do Berouna. Původní pantografy řady

451 se na této trati objeví již pouze ve špičkách pracovních dní –
především na posilových vlacích
do Řevnic. Takřka u všech spojů do Berouna tak bude k dispozici oddíl 1. vozové třídy. Je třeba
dodat, že o sobotách a nedělích
nejsou v pražské a středočeské
aglomeraci již staré pantografy
vůbec vypravovány.

Jihočeský kraj

Krajský koordinátor dopravy požaduje změny a přeorganizování
veřejné dopravy na několika tratích, a to na základě požadavku
samospráv obcí a měst. Na trati
Horní Dvořiště – České Budějovice a na návazné trati do Lipna
nad Vltavou dojde k reorganizaci ranního spojení do Českých Budějovic. První ranní vlak dojede
do Českých Budějovic před šestou hodinou, což zajistí zaměstnancům, jejichž směna začíná
v 6.30 h, lepší nástup do zaměstnání. Druhý vlak, který vyjíždí
přímo z Lipna nad Vltavou, přijede před půl osmou ráno, což jistě
uvítají studenti, kteří si tak budou moci přispat.
Pokračování na str. 2

Regionovou ze Zličína až na metro
Kvůli rekonstrukci
tramvajové tratě
zajišťují vlaky náhradní
dopravu mezi
pražskými čtvrtěmi
Zličín a Smíchov.

S

eznam stanic a zastávek
Českých drah je od 1. června bohatší o jednu položku.
Zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí se nachází poblíž vchodu
do stanice metra Anděl. Vyrostla na konci kusé koleje v obvodu
nákladového nádraží, u skladišť někdejší Buštěhradské dráhy. Po dobu celkové rekonstrukce
tramvajové tratě v Plzeňské ulici zde probíhá provoz speciální
linky S65, která až do konce září
zajišťuje – vedle autobusů – náhradní dopravu mezi Smíchovem
a Zličínem, resp. sídlištěm Řepy.

Na konečnou za 21 minut

Na trati pendlují dvě jednotky
Regionova, a to od 5.30 a 20.00

hodin přibližně v třicetiminutovém intervalu. Jízdní doba
činí asi 21 minut, všechny spoje zastavují i v Praze-Jinonicích
a na znamení také v Praze-Cibulce. Oproti běžným vlakům
naopak projíždějí smíchovské
severní nástupiště. Vybrané
spoje zastavují také (ovšem pouze na znamení) v Praze-Žvahově
a Praze-Stodůlkách. Vlaky jsou
zařazeny do systému Eska, platí
v nich tarif Pražské integrované
dopravy i Českých drah, na nástupištích jsou k dispozici označovací strojky na jízdenky.
Z křižovatky Na Knížecí jsou
cestující navigováni přehlednými tabulemi. Cesta mezi vestibulem stanice metra či nástupištěm
pražského či meziměstského autobusu a zastávkou vlaku s norm a l i z ov a ný m v y v ý š ený m
nástupištěm představuje asi 100
metrů. Konečná na nádraží Praha-Zličín se nachází prakticky
v těsném sousedství tramvajové
smyčky a prvních domů sídliště
Řepy. Náhrada vlaků za tramvaj

Zpátky třeba na koloběžce

Nová zastávka bude fungovat
FOTO AUTOR
několik měsíců.
je také jakousi reciprocitou pražského dopravního podniku za výluky trati v oblasti Dejvic, kdy
metro a tramvaj nahrazovaly či
budou nahrazovat vlaky.

„Je to docela dobrý nápad,“ hodnotí náhradní vlakovou dopravu
Milada Ulrichová z Jinonic. Nutno dodat, že vlakem nejela asi
jako většina cestujících do práce či do školy, ale jen tak na výlet
se svým malým synem Martínkem. „Zpátky domů pojedeme
na koloběžce,“ říká chvíli před
tím, než jednostopé vozidlo naložila do Regionovy.
Železnice již v minulosti několikrát zajišťovala náhradní dopravu za autobusy Pražské
integrované dopravy. „Například v roce 1995 jezdil vlak místo autobusů do Komořan. Nyní
poprvé, pomineme-li mimořádnou dopravu při velkých povodních v roce 2002, nahrazujeme
také tramvaje. Pro obyvatele jihozápadní části metropole tak
bude vlak během letních měsíců
důležitým dopravním prostředkem,“ říká ředitel Krajského centra osobní dopravy Praha Alois
Kašpar.
Martin Navrátil

cích. S tím chceme postupně skončit. Úsek obchodu
a marketingu spustil pilotní projekt. Cílem bylo
zjistit, která ze dvou testovacích sad stojanů se
zdá cestujícím přívětivější
a v provozu lépe obstojí.
Do vestibulu stanice Praha-Holešovice byly stojany
a šablony do zaklapávacích
rámů instalovány 19. května, v Benešově u Prahy
21. května. Každá sada je
tvořena klasickým stojanem do prostoru ve výšce
dospělé osoby, nástěnným
stojanem se sadou držáků
na letáky včetně rámečku
pro větší informační materiály a nástěnným stojánkem k upevnění na osobní
pokladnu. Součástí projektu jsou i vývěskové šablony.
Mezi fólii a plechový podklad se bude umísťovat rastr tak, aby vývěsky vypadaly
lépe a aby se sem materiály
pracovníkům lépe vkládaly.
Jako výhodnější jsme vyhodnotili sadu umístěnou
v Benešově. Ta bude dopracována o poznatky z pilotního provozu a následně
budou stojany umístěny
do 13, později 60 stanic. Po
dle benešovského přednosty
Romana Bareše si lidé začali mnohem více brát materiály, jež jsou nyní přehledně
umístěné ve stojanech. Obsluha stanice si zase chválí
pohodlnější zasouvání informačních letáků.

anketa
Kterou mašinku
máte nejraději?
Pepa

Dětský domov
Olomouc
Tuhle elektrickou, kterou teď
jedeme (City
Elefant), protože má hezkou
barvu. I můj kamarád Gába
ji miluje.

Milan

mi tam.

MŠ a ZŠ
Šumperk
Nejlepší je Pendolino. Je moc
rychlé a líbí se

Mirek a Honza

Sdružení Svítání
Pardubice
Nejvíc se těšíme, až nás
zapřáhne Brejlovec. Můžeme se potom podívat do kabiny?
(zs)
Ptali jsme se dětí z Vlaku
plného úsměvů.
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Aktuality
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Co přináší druhá změna jízdního řádu
Pokračování ze str. 1
Ke změnám dochází i na trati
Veselí nad Lužnicí – České Velenice. V ranních hodinách přestanou jezdit vlaky končící v Třeboni
a budou nahrazeny školními autobusy. Naopak odpoledne dojde u některých spojů k rozšíření
četnosti jízd a podle požadavku
obcí na této trati přibude v pracovní dny i nový noční vlak, který bude mimo jiné určen k odvozu
z odpoledních směn z Veselí nad
Lužnicí.
Na trati České Budějovice – Protivín bude zrušeno omezení pro
některé ranní vlaky, které pojedou i o školních prázdninách.
K rozšíření dojde i o dopolední
pár vlaků v pracovní dny z Veselí
nad Lužnicí do Českých Budějovic a zpět. Na trati Dívčice – Netolice nepojede první a poslední
pár vlaků.

Karlovarský kraj

V důsledku přemístění Depa kolejových vozidel Karlovy Vary
z dolního na horní nádraží dochází k optimalizaci spojů, a to
především redukcí minimálně obsazených vlaků. V návaznosti na ukončení dlouhodobé
výluky v úseku Mariánské Lázně – Cheb a kvůli potřebě obsluhy průmyslového parku dochází
k nepatrným časovým úpravám
na trati 146 Cheb – Luby u Chebu,
kde bude odjezd vlaku 27220 stanoven na 18.20 h. Vlak 7375 z Chebu do Plané u Mariánských Lázní
nově odjíždí ve 14.32 h.

Plzeňský kraj

Na trati 175 Rokycany – Nezvěstice byl od prosince 2009 zaveden
nový koncept provozu s navýšením jeho rozsahu. Přesto bude
nyní u vlaků Os 27826 a 27827
ještě prodloužena trasa z Příkosic zastávky do Příkosic. Tímto opatřením se vychází vstříc
požadavkům cestujících, i když
za cenu možného snížení stability jízdního řádu, neboť se zkrátí
čas pro obrat soupravy v Příkosicích. Vlak 27826 v Rokycanech nečeká na žádné přípoje, a to právě
z důvodu nutného rychlého obratu soupravy v Příkosicích.
Na trati 185 Horažďovice předměstí – Klatovy bude prodloužena trasa vlaku Os 17572, který
dojíždí z Horažďovic předměstí
do Sušice v 19.38 h. V pátek, sobotu a vybrané dny bude jezdit
až do Klatov. V úseku Plzeň hl.
n. – Horažďovice předměstí bude
na základě výsledků přepravního průzkumu změněno omezení jízdy osobního vlaku Os 8916
s příjezdem do Plzně v 17.53 h.
Tento vlak bude na žádost převažující části cestujících jezdit denně a bude mít zavedenou službu
Úschova během přepravy a v pra-

nabízíme
Na letiště
za polovinu
Od 13. června mohou
cestující využít vlak při
cestě na pražské letiště
a zpět za zvýhodněných
podmínek.

A

kviziční sleva, prezentovaná pod názvem
Vlak+ letiště Praha, představuje polovinu z obyčejného jednoduchého
jízdného. Zpáteční jízdenka platí 30 dní. Cestu lze
začít v první den platnosti
jízdenky v kterékoli stanici či zastávce ČD. Zpáteční cesta ze stanice Praha
letiště může být nastoupena, pokud bude na lícové straně jízdenky otisk
razítka. To zákazník získá na informační přepážce
v příletových terminálech
letiště Ruzyně po předložení palubní vstupenky.
Bez tohoto razítka je doklad pro cestu zpět platný
pouze do půlnoci následujícího dne. Jízdenku lze použít ve 2. vozové třídě, a to
včetně autobusového spoje Airport Express. Prodej jízdenek bude zahájen
13. června.
(tis)

Osobní vlak jezdící v pátek
a sobotu z Veselí nad Moravou
(22.55 h) do Kyjova bude zrušen
a místo něj pojede v sobotu a neděli osobní vlak v poloze Veselí
nad Moravou (odjezd 3.55 h) – Kyjov (příjezd 4.22 h). První ranní
osobní vlak z Veselí nad Moravou
(3.55 h) do Brna hl. n. (příjezd
5.50 h) tak pojede denně.

covní dny a ve svátek službu Rozšířená přeprava jízdních kol jako
spoluzavazadel.
Naopak vlak Os 8920 s příjezdem do Plzně ve 21.53 h bude jezdit pouze v pracovních dnech
s poskytovanou službou Úschova během přepravy a Rozšířená
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel. U vlaku Os 8919 s odjezdem z Plzně v 19.09 h bude
rozšířena přeprava jízdních kol
jako spoluzavazadel i na sváteční dny.

Olomoucký kraj

U osobního vlaku 3227 bude posunut odjezd z Přerova z 14.15
na 14.22 h. Do Hranic na Moravě
bude mít tento vlak pravidelný
příjezd ve 14.53 a do Vsetína 15.47.
ČD tak reagují na žádost cestujících, kteří přestupují na tento
vlak ze směru od Břeclavi.

Ústecký kraj

Na Děčínsko byly dodány dvě
nové Regionovy, jejichž zařazením do pravidelného turnusu dochází ke zlepšení komfortu
cestování.

Moravskoslezský kraj

Liberecký kraj

Na trati Liberec – Tanvald – Harrachov budou vlaky 16243, 16244,
16245, 16246, 16247 a 16248 zastavovat na zastávce Nová Ves nad
Nisou, naopak budou projíždět
Jabloncem nad Nisou dolním nádražím. U vlaku 16354 na trati 039
Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem je v pracovní
dny poskytována rozšířená přeprava spoluzavazadel, především
jízdních kol, a k dispozici je vůz
vhodný pro přepravu cestujících
na vozíku. Stejnou službu poskytujeme nově v pracovních dnech
u vlaku 16355 z Nového Města pod
Smrkem do Frýdlantu v Čechách,
a naopak ji rušíme u vlaku 6681
Benešov nad Ploučnicí – Česká
Lípa hl. n. Vlak 6233 z Hrádku
nad Nisou do Liberce bude nově
zastavovat na zastávce Machnín.

Královéhradecký kraj

Na trati 026 se v pracovní dny
zavádí osobní vlak 15153 Broumov – Teplice n. M. s přípojem
na Trutnov. Spěšný vlak 1741 pojede i v sobotu, osobní vlak 5123
bude výchozí z Meziměstí a vlaky Os 5160 a Os 5120 pojedou v létě
nově až do Broumova. Osobní vlak
5129 bude v letní sezoně výchozí
z Broumova (odjezd v 9.00 h), naopak páteční vlak Os 5139 je zrušen v úseku Meziměstí – Náchod.
V Náchodě-Bělovsi budou zastavovat vlaky Sp 1741 a Os 5125.
Na trati 047 v úseku Radvanice – Teplice nad Metují nepojedou
vlaky Os 15750/15751. Zmíněný
vlak Os 15751 pojede jen z Meziměstí do Broumova, a to o víkendech. Spoj Os 15222 v úseku
Častolovice – Týniště nad Orlicí
pojede ve všechny pracovní dny,
tedy nejenom ve dnech školního
vyučování. Na trati 040 přibude
od září v pracovní dny pár osobních vlaků v úseku Trutnov (odjezd 14.40 h) – Hostinné a zpět
(odjezd 15.02 h). Na zastávce Skřivany nově zastaví vlak Sp 1872.

Na trati 020 je v úseku Hradec
Králové – Týniště nad Orlicí změna u Os 20202 – zastaví na všech
zastávkách.

stupní vazby od spoje R 995 z Liberce a Hradce Králové ve stanici
Pardubice-Rosice nad Labem.

lavy – Slavonice bude ve dnech
1. a 7. srpna doplněn o dva spoje mezi Slavonicemi a Dačicemi.

Výrazného zlepšení se dočkají
cestující na Opavsku a Hlučínsku. Vlaky na linkách S11 Opava východ – Hlučín a v pracovní
dny rovněž na lince S12 Kravaře
ve Slezsku – Chuchelná, s nově
garantovaným nasazením Regionov, mají v jízdním řádu doplněny značky informující o zařazení
vozu vhodného pro přepravu cestujících na vozíku a o rozšířené
přepravě spoluzavazadel, především jízdních kol.
Na trati 326 z Hostašovic do Nového Jičína horního nádraží, loni
poškozené povodněmi, je současně s touto celostátní změnou
jízdního řádu zveřejněn i výlukový jízdní řád, který platí již
od 1. 2. 2010 do odvolání. V Novém
Jičíně autobusy náhradní dopravy nezajíždějí k hornímu nádraží, ale jedou z autobusové zastávky
Nový Jičín, Tonak. Dobrou zprávou je, že ve Valašském Meziříčí
dochází u posledního večerního
spojení k navázání přípoje od Kojetína na Ostravu.

Pardubický kraj

Vysočina

Nejvýraznější změna nastane
v úseku Křižanov – Velké Meziříčí. V souladu s požadavkem cestujících, aby ranní vlak dojel až
do Velkého Meziříčí zastávky,
vyjede z Křižanova již v 6.08 h,
po přípoji od osobního vlaku
z Brna. Vlak v opačném směru
(odjezd 6.28 h) pojede z Velkého
Meziříčí zastávky též v pracovní dny. Kromě toho nastane jen
několik drobných minutových
změn časových poloh. Například vlaky ze Studence do Rudíkova pojedou o několik minut
dříve (v 15.06 a 17.05 h), z Telče
do Slavonic pojede později vlak
v 18.02 h (dnes v 17.57 h). Podobně pojede o několik minut později
spoj z Havlíčkova Brodu na Kolín
(v 13.17 h) či z Moravských Budějovic do Šumné v 14.00 a 16.08
h. Jízdní řád nostalgických parních vlaků na trati Kostelec u Jih-

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

CITYELEFANT. Nové nízkopodlažní jednotky budou nasazeny ve větším rozsahu.

První okruh úprav se týká zvýšení počtu vlaků zastavujících
ve stanici Opatov, odkud budou cestující moci nově použít
osobní vlaky ve směru do České
Třebové s odjezdy v 9.44, 15.46
a 17.44 h. Druhá změna upravuje
také odpolední trasu motorového vlaku z České Třebové (odjezd
15.39 h) do Svitav. O víkendu dojde ke zlepšení večerního spojení
do Chrudimi a Hlinska v Čechách
– osobní vlak s odjezdem z Pardubic hl. n. ve 20.37 h pojede v nynější poloze jen v pracovních
dnech, o víkendu se jeho odjezd
posouvá až na 20.55 h. Tím se nejen vyhoví připomínkám cestujících na zajištění přípoje od vlaku
EC 379 ze severních Čech a Prahy a také vlaku IC 540 z Ostravy
a Olomouce ve stanici Pardubice
hl. n., ale dosáhne se rovněž pře-

Foto MICHAL MÁLEK

Zahrnutí Znojemska do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje si vyžádá
zastavení ranního spěšného vlaku v Rakšicích, který bude navazovat na autobusovou linku
z Pohořelic. Osobní vlak na trati
Brno – Tišnov, vyjíždějící z Brna
hl. n. v 15.40 h, nově zastaví v Čebíně a Hradčanech. V Babicích
nad Svitavou nově zastaví v pátek a sobotu osobní vlak přijíždějící do Brna hl. n. ve 23.55 h.
Drobné minutové úpravy časových poloh se týkají šesti vlaků mezi Znojmem a Moravskými
Budějovicemi (vlaky se stávajícími odjezdy ze Znojma v 4.24, 6.44
a 15.59 h a s příjezdy do Znojma
v 14.49, 16.47 a 17.51 h). V Blatnici pod svatým Antonínkem zastaví poslední osobní vlak z Vrbovců
do Veselí nad Moravou (příjezd
20.57 h).

Rozdávali jsme úsměvy

vy řady 754 k elektrické jednotce
speciálním spřáhlem.
Netradiční souprava tvořená
dieselovou lokomotivou v nových
korporátních barvách a elektrickou jednotkou CityElefant přijela na centrální zlínské nádraží
za hustého deště. Po krátkém
přivítání ze strany zástupců MFF
a KCOD Zlín bylo pro děti přichystáno hudební vystoupení malých
tanečnic přímo v prostorách nádraží. O zábavu se starali maskoti festivalu – plyšové postavičky
známé z pohádek a večerníčků.

Již poosmé vyjel
Vlak plný úsměvů
na Mezinárodní
festival filmů pro děti
a mládež do Zlína.

V

lak plný úsměvů nabral
1. června na své trase z Prahy do Zlína zhruba 250
malých cestujících a jejich doprovod. Jednalo se o děti ze Základní
a Praktické školy Svítání a z Domova pod Kuňkou v Pardubicích,
dále ze Stacionáře v Ústí nad Orlicí, ZŠ a MŠ Šumperk, Dětského
domova v Šumperku, Sdruženého zařízení péče o děti v Olomouci a ze Stacionáře v Přerově.

Zábava v Kinematovlaku

ZÁBAVA. Během cesty se soutěžilo o plyšové Elfíky.

Večerníček na peroně

Nutno říci, že pro děti byla zážitkem již samotná jízda moderním
vlakem, který tvořila elektrická jednotka řady 471 (060) vypravená z Prahy ONJ v brzkých
ranních hodinách. První cestující přistoupili v Pardubicích
hl. n., další pak v Ústí na Orlicí
městě, Zábřehu na Moravě, Olomouci hl. n. a Přerově. Odjezd
z Pardubic byl naplánován v 7.28
h, příjezd do stanice Zlín střed
v 10.24 h. Žádné komplikace nenastaly ani v Otrokovicích při
přivěšování dieselové lokomoti-

PŘÍPŘEŽ. Spojování vozidel v Otrokovicích.

FOTO AUTOR (2x)

„Předpovědi meteorologů neslibovaly nic dobrého, proto jsme
již z vlaku zařídili společně s organizátory pro všechny účastníky speciální filmové představení
v jednom ze zlínských sálů,“ uvedla koordinátora projektu za ČD
Elen Mátéová. Děti se mohly pobavit v Kinematovlaku, který
na dva dny zavítal do Zlína.
Na svou zpáteční cestu vyrazil
zvláštní vlak s malými pasažéry
odpoledne po čtvrté hodině. „Děti
se zdravotním postižením nebo
z dětských domovů jsou neuvěřitelně vděčné za každou takovou
akci, která jim zpestří nelehký
život, a také to dávají patřičně
najevo,“ zhodnotila projekt Elen
Mátéová. 
Zdeněk Ston

Osobní vlak 12275 bude nově
vyjíždět už ze Starého Města u Uherského Hradiště, a to
ve 20.18 hodin. Dojde také k několika úpravám v časech odjezdů
vlaků. Například osobní vlak 3227
z Přerova do Vsetína vyjede ze stanice Hranice na Moravě o sedm
minut později (14.55 h), dále pak
spoj Os 14234 z Vizovic do Otrokovic bude odjíždět nově o 15 minut později (18.30 h). U některých
spojů dojde ke zrušení zastavení
na nádražích Zlín-Louky, ZlínMalenovice a Otrokovice-Trávníky, například u vlaků Os 14233
a 14236 (vlaky těmito zastávkami
projedou a u ostatních zastaví
jen na znamení). U vlaku Os 4255
bude zrušeno zastavení na znamení v celé jeho trase.

MARTIN HARÁK, PETR POŠTA,
KATEŘINA ŠUBOVÁ,
RADKA PISTORIUSOVÁ

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 29. 5. – 4. 6.

Z

načný zájem projevila
média o nové tarify a slevy, které České dráhy budou nabízet od 13. června,
pozitivní ohlas si vysloužily především SporoTiket a elektronický systém
eLiška. Pozornost novinářů byla věnována též výhodnějším cestám na pražské
letiště v Ruzyni.
Oblastní periodika psala
často o soutěži o nejkrásnější nádraží v České republice, zvláště v případě, že se
jednalo o místní stanici,
jež byla zařazena mezi deset finalistů. Soutěž sice
nevyhlašují ČD, nicméně
železničáři se jí rádi účastní
a považují ji za prestižní.

změny
PETR BAROCH

Ředitel
VDOD Praha
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání dne 25. května 2010 obsadilo k 1. červnu 2010 Petra
Barocha do pracovní pozice
ředitele Vlakového doprovodu osobní dopravy Praha.

Aktuality

23/2010

3

Zkouškám se krize vyhýbá
Loňský rok byl pro Výzkumný Ústav
Železniční (VUZ) historicky nejlepší ve všech
ohledech. Jedna z dceřiných společností ČD
však nemá v úmyslu složit ruce do klína.

V

UZ má na letošek řadu plánů jak v rozvoji činnosti
jednotlivých útvarů – Zkušebního centra ve Velimi (ZC),
Zkušební laboratoře a Kanceláře
autorizované osoby –, tak i v oblasti investic, především kvůli
posílení konkurenceschopnosti. Jak vysvětluje generální ředitel a člen představenstva VUZ
Jaroslav Grim, je nutno se zaměřit i na další významné aktivity,
týkající se například interoperability evropského železničního
systému.

Pokud jde o interoperabilitu,
ve Velimi hodláte zřídit školicí středisko pro tuto oblast. Jak
daleko jsou jeho přípravy?
Nutnost osvěty a vzájemné výměny informací a zkušeností
považujeme za jeden z prioritních úkolů v oblasti interoperability. Proto bude v nejbližší
době zahájena výstavba školicího střediska, a to podle již dříve
schváleného projektu. Zahájení
činnosti v něm předpokládáme
v závěru tohoto roku. Zařízení by
mělo sloužit pro školení zákazníků VUZ, a to jak domácích, tak
i zahraničních.

Chystáte na letošní rok další
pokračování modernizace ZC
Velim?
Po loňské poměrně nákladné
realizaci nové napájecí stanice
je jako následující krok připravován projekt zahrnující další
modernizaci celého zkušebního centra. Letos připravujeme
celkovou výměnu trakčního vedení na velkém zkušebním okruhu (VZO), které existuje od jeho
vzniku a dosud na něm nebyla
provedena žádná větší modernizace. Nové trakční vedení bude
odpovídat parametrům a požadavkům TSI pro rychlost až 230
km/h. V letech 2011 a 2012 bychom chtěli dokončit rekonstrukci železničního svršku na VZO
a modernizovat zabezpečovací
a telekomunikační zařízení. Počítáme, že dojde i na vložení indikátoru horkoběžnosti ložisek
a plochých kol a VZO bude vybaven systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS úrovně
2 tak, aby trať bylo možno využívat pro testování a ověřování celého systému ERTMS.
Asi nejatraktivnější nejen pro
vás, ale i pro čtenáře budou

Jaroslav Grim
Člen představenstva
a generální ředitel VUZ

J

e absolventem Vysoké školy dopravní v Žilině, v roce
2008 obhájil doktorát na Dopravní fakultě Jana Pernera
Univerzity Pardubice v oboru Dopravní prostředky
a infrastruktura.
Celý život zasvětil železnici, v různých funkcích pracoval nejdříve na Sdělovací
a zabezpečovací distanci
v Ostravě, později na Federálním ministerstvu dopravy,
ústředním ředitelství ČSD,
resp. GŘ ČD. Zasloužil se
o vznik Technické ústředny
dopravní cesty, v jejímž čele
stál od roku 1993.
V roce 2005 nastoupil
do Výzkumného Ústavu Železničního, od loňského roku
zde působí ve funkci generálního ředitele.

zkoušená vozidla. Která se letos chystají na okruh?
Především budou po celý rok pokračovat zkoušky lokomotiv řady
380 pro České dráhy od firmy Škoda Transportation. Kromě nich
se zde budou testovat i jiná hnací
a tažená vozidla vyrobená skupinou Škoda, např. patrové dvousystémové jednotky řady 671 pro
Slovensko. Z dalších tuzemských
výrobců jmenujme alespoň firmy
CZ LOKO či LOSTR. Ze zahraničí
se v průběhu letošního roku objeví ve ZC Velim hnací vozidla firem
Alstom, Voith, Vossloh, Siemens či AnsaldoBreda. Konkrétní zmínku si zaslouží elektrická
jednotka posledně jmenovaného výrobce; je určena pro linku
C římského metra, která je konstruována pro automatický provoz bez strojvedoucího a napájení
z postranní kolejnice. U nás však
jezdí se sběračem a je řízena strojvedoucím. Na malém zkušebním
okruhu bylo zřízeno improvizované nástupiště, na kterém se
bude mimo jiné ověřovat požadovaná přesnost zastavení.
Abychom neřešili jen vozidla,
co všechno je možné ve ZC Velim vlastně zkoušet?
Zkušební centrum Velim umožňuje kromě základních také celou
řadu specifických zkoušek, které
si zákazník vyžádá. Kupříkladu
v rámci mezinárodního projektu
EUROPAC se ověřovala technolo-

odpovídá

gie měřicích vozů umožňující diagnostiku napájení a trakčního
vedení včetně možných poruch,
které však bylo nutno předem
definovat a na trakčním vedení
pak simulovat. Z hlediska splnění požadavků na interoperabilitu
je velice aktuální měření hluku
drážních vozidel. Celý areál ZC je
také pokryt rádiovým signálem
GSM-R, VZO je vybaven testovacím zařízením evropského zabezpečovače ETCS úrovně 1.
Ve Velimi máme k dispozici
speciální halu pro přípravu zkoušek a dynamický zkušební stav
umožňující realizovat řadu únavových či životnostních zkoušek
kolejových vozidel.

Loni jste se představili i na některých významných dopravních veletrzích. Kde se vám
obzvlášť dařilo?
Účastnili jsme se veletrhu
Ž ELR AIL ve Vrútkách, MSV
v Brně či ostravských Czech Raildays. V říjnu jsme vystavovali
také ve společném stánku ACRI
na veletrhu TRAKO v Gdaňsku.
Pro VUZ byl velmi úspěšný, uskutečnili jsme zde řadu obchodních jednání, která by v blízké
budoucnosti mohla znamenat
výrazný nárůst spolupráce a obchodních zakázek na polském
trhu. V letošním roce se připravujeme i na účast na mezinárodním veletrhu INNOTRANS
v Berlíně.
martin navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 11. díl

Bee
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bee

50 54 20-38

30

140 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1997–1999

ŽOS České Velenice

V

ůz řady Bee je čtyřnápravový osobní vůz 2. třídy s 6 oddíly po 6 místech k sezení spojených postranní chodbou a velkoprostorovým oddílem v uspořádání sedadel
2 + 1 s 22 místy k sezení. Je určen pro vnitrostátní provoz
s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h. Má dva podvozky
typu Görlitz V s rekonstruovaným vedením dvojkolí a je
vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými
špalíky a protismykovým zařízením nového typu. V rámci
modernizace byl do vozu dosazen centrální zdroj energie,
kompletní buňka WC a rozhlasové zařízení. Vůz je vybaven
hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Čela vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

Oddílů

6+1

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

58

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

39/44 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 883 mm

V

e dnech 13. a 14. května
se v Pardubicích konal seminář na téma Možnosti
snižování nákladů a ekologické
zátěže v provozu vlakotvorných
stanic a vleček. Akce, kterou
zorganizovala firma Doska Česká Lípa, se zúčastnilo asi 40 zaměstnanců ČD, ČD Cargo a SŽDC.
Přítomni byli i zástupci slovenské železniční společnosti ŽSR.
K hlavním tématům přednášek
patřilo snižování finančních
nákladů a ekologické zátěže (zejména hluku) při provozu seřaďovacích nádraží.
V rámci tohoto tématu byla
prezentována aplikace speciální
mazné látky DBM-50, která přispívá k odstranění pískání kol

vozů během brždění v kolejové
brzdě. Látka, která není vyráběna na bázi ropných produktů, je
v přírodě snadno odbouratelná
a nemá nepříznivý vliv na adhezi a tření, zajišťující brždění v kolejových brzdách. Aplikace látky
probíhá pomocí zařízení Bremex
Annsys vyráběného slovinskou
firmou Elpa Velenje.

V provozu jsou
s novinkou spokojeni

S tímto tématem úzce souviselo
i představení nového typu kolejové brzdy od společnosti Doska
Česká Lípa: tíhově závislé kolejové brzdy s hydraulickým pohonem. Tato brzda díky své nižší
spotřebě energie a nižší hladině hluku při vstupu a výstupu
brzdného média do válců rovněž přispívá ke snížení ekologické zátěže seřaďovacího nádraží.
Zástupci SDC Pardubice, kteří
se v terénu o novou brzdu starají, i zástupci ČD Cargo, pracoviště Pardubice, kterým nová brzda
slouží, ve svých přednáškách

Co dělat, když při
vystupování z vlaku
nejdou otevřít dveře
a nestihnete dojít
do sousedního vozu?

P

oruchu zavíracího mechanizmu dveří, ačkoliv nebývá častá, skutečně
nelze vyloučit. Pokud se
tedy cestující dostane do situace, kdy se mu nepodaří otevřít dveře, kterými
chtěl vystoupit, doporučujeme následující postup.
Je-li k výstupu připraveno více cestujících, požádat o přesun spojovacími
dveřmi do sousedního vozu
a otevřít dveře v něm, sou-

Luďka
Hnulíková
Ředitelka Odboru
provozu osobní
dopravy
časně opakovat pokus o otevření dveří. Pokud cestující
vystupuje sám, je vhodné
urychleně přejít do sousedního vozu a vystoupit jinými dveřmi.
Ať se v konečném důsledku podaří otevřít jakékoli
dveře, pokud se vlak již rozjíždí, nikdy nevystupujte.
V tomto případě neprodleně kontaktujte vlakový doprovod. V případě, že jde
o osobní vlak, vlakový doprovod vám nalezne vhodné spojení zpět z blízké
zastávky, v případě dálkové
dopravy ve spolupráci s dispečerem vybere vhodnou
stanici k mimořádnému
zastavení a realizaci zpětné přepravy do požadované
stanice výstupu. Ve vlacích
motorové trakce z důvodu
obtížného přechodu doporučujeme vždy kontaktovat
vlakový doprovod.

doprava
Kdo zajistí
diametr v Brně
Jihomoravský kraj hledá
zpracovatele projektu
tzv. Severojižního
kolejového diametru.

R

Jak snížit náklady a ekologickou zátěž
Na odborném semináři
o technice používané
na seřaďovacích
nádražích zaujaly
novinky související
s bržděním vozů.

Když se dveře
vozu zaseknou

INFOrmace
O BRZDĚ

J

edná se o tíhově závislou
kolejovou brzdu s hydraulickým motorem. Byla vyvinuta
z tíhově závislé kolejové brzdy s pneumatickým pohonem
(TKB), používané například
ve směrových kolejích seřaďovacího nádraží Nymburk.
Pořizovací náklady se předpokládají oproti brzdám typu
JKB nižší asi o 25 až 30 procent
a provozní náklady o 15 až 20
procent. Díky nastavení síly
brždění v závislosti na hmotnosti vozu nedochází k nadměrnému brždění odvěsu,
takže nemůže dojít k nekontrolovanému ujetí vozu z brzdy.
Pohonnou jednotkou brzdy
je hydraulický agregát o příkonu 11 kW, umístěný v blízkosti brzdy. Mechanismus této
osmičlánkové brzdy o délce
12,32 m je uváděn do chodu
32 válci, napájenými tlakovou
kapalinou o tlaku 90 bar.

shodně vyzdvihli spolehlivost jejího dosavadního provozu i nižší
nároky na údržbu.
Její hlavní výhodou je optimální přímá samoregulace brzdné
síly brzdy v závislosti na kolových
tlacích bržděných vozů, nevyžaduje ani žádné zařízení pro regulaci brzdné síly, ovládá se pouze
povely „zabrzdit“ a „odbrzdit“,
nepotřebuje napájení dvěma
tlaky brzdného média. Svými
vlastnostmi vyhovuje i použití v automatizačních systémech
nové generace; je lehčí a nižší než
původní pneumatická brzda typu
JKB a pro její uložení stačí menší
stavební úpravy.

Stlačeným vzduchem
bojují proti sněhu

Další přednášky na odborném
semináři se věnovaly využití
stlačeného vzduchu na seřaďovacím nádraží pro plnění a zkoušky brzd vlakových souprav a pro
odstraňování sněhu z výhybek.
Jedná se o zařízení, která mohou
být značným ekonomickým pří-

nosem v provozu vlakotvorných
stanic.
Během druhého dne semináře došlo na praktické představení tíhově závislé kolejové
brzdy s hydraulickým pohonem

čd cargo využívá
novou brzdu
od firmy doska
česká lípa.
(TKB-H), která byla 24. listopadu
2009 vložena do kolejiště spádoviště v Pardubicích jako náhrada
za původní jednopásovou pneumatickou kolejovou brzdu typu
JKB. Na nové brzdě probíhá ověřovací provoz, řízený SŽDC, který
se v současné době blíží ke konci.
Součástí seznámení s brzdou bylo
rozpouštění odvěsů, při kterém
byl demonstrován i protihlukový účinek kolejové brzdy po aplikaci látky DBM-50.
Karel Beneš

ada Jihomoravského
kraje schválila v polovině května zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku,
jejíž vítěz zpracuje projektovou dokumentaci a zajistí
územní rozhodnutí pro realizaci průchodu Severojižního kolejového diametru
prostorem nového hlavního nádraží v Brně.Informovala o tom náměstkyně
hejtmana Anna Procházková, podle které kraj zajistí
potřebnou dokumentaci nezbytnou pro budoucí výstavbu Severojižního kolejového
diametru v úseku křížení
s ulicí Opuštěnou. Dál povede diametr v podzemí
pod nově navrženým bulvárem, překříží Rosickou ulici
a protne kolmo nové nádraží, v jehož prostoru bude
umístěna stanice Hlavní
nádraží. Tento podzemní
úsek skončí o necelých sto
metrů dál.
„Stavba, která má být
předmětem řešení, je základní podmínkou pro
budoucí realizaci Severojižního kolejového diametru,“ řekla náměstkyně
Procházková a vyjádřila
přesvědčení, že kolejový diametr, po kterém budou
místo tramvají jezdit v podzemí vlaky, je ideálním
dopravním řešením umožňujícím napojení příměstských linek Integrovaného
dopravního systému kraje na městskou hromadnou
dopravu v Brně.

(jmk)
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partneři
Filmařský seminář
v České Třebové
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Moderní myčka pro Brno

ibžd

D

P

opravně vzdělávací středisko (DVS) v České Třebové slouží o některých
víkendech členům Zemského svazu FISAIC ČD. Příští rok se koná v belgickém
Gentu 24. ročník mezinárodní soutěže FISAIC v oboru film a video. Proto se
v jedné učebně DVS konal
odborný seminář členů skupiny film a video ZS FISAIC
ČD o videotvorbě spojený
s natáčením podle zadaného námětu a dalším zpracováním autorskými kolektivy
na počítačových střižnách.
Po teoretické části se
účastníci semináře rozptýlili ve městě, aby splnili jeden
ze tří vyhlášených námětů. Natočený materiál pak
střihači Petr Chmela a Adolf
Macek upravili podle autorského záměru. Následovala
premiérová projekce a hodnocení práce od lektorů
i přítomných. Kromě obrazu a zvuku videa nastoupila
verbální obhajoba a poměrně obsáhlá diskuze.

řed půlnocí v obvodu železniční stanice
Olomouc město se střetl na železničním přejezdu P7611, v km 3,887,
osobní automobil Honda Civic s osobním vlakem
14092. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen
světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením
bez závor. Osobním vlakem
byla motorová jednotka Regionova 814/914.094. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 220 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Králíky – Čer. Voda
29. května

V

Railfilm očekává
v soutěži 80 filmů

D

ne 26. května 2010
se v německé stanici Rennsteig konala tisková konference, na které
novináři obdrželi informace o pátém ročníku festivalu železničních filmů
Railfilm. Zájemce přivezl
do stanice, která leží na nejstrmější adhezní trati DB,
muzejní vlak v čele s lokomotivou řady 228.
Eugen Takács, iniciátor
projektu a předseda organizačního týmu, přiblížil ideu
a historii projektu Railfilm.

ČISTOTA. Více než dvousetmetrová myčka v Brně-Horních Heršpicích dokáže umýt denně až 200 železničních vagonů.

V brněnské čtvrti
Horní Heršpice,
nedaleko tamního
nádraží, byla v úterý
25. května slavnostně
předána první část
nového odstavného
nádraží s moderní
myčkou vozů.

Česká republika
uspěla v Bernu

Ú

střední úřad pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) schválil
na 48. zasedání Znalců RID
pro přepravu nebezpečných věcí změny, které začnou platit od 1. ledna 2011.
V hlavním bodu zasedání, které se konalo ve švýcarském hlavním městě
Bernu, byly s konečnou platností schváleny změny RID,
a to na základě dvousetstránkového dokumentu,
který vypracoval sekretariát
OTIF Bern. V projednávání
nových návrhů, které se ještě mohly dostat mezi změny RID 2011, se aktivity jako
první ujala Česká republika,
a to v problematice týkající
se mezidobé zkoušky u cisteren, které nejsou dosud
označeny písmenem L.
Návrh vznikl z popudu
české společnosti ČD Cargo a byl již předložen na minulém zasedání, kde bylo
rozhodnuto jej přepracovat
a předložit znovu. Po diskuzi byl návrh těsnou většinou přijat. V RID 2011 tak
bude přechodné ustanovení 1.6.3.25 doplněno o nový
text, který navrhli naši zástupci. Pro urychlené zavedení tohoto ustanovení
vypracuje Česká republika
multilaterální ujednání.
(il, pt, sh)

ÚDAJE O STAVBĚ
PRVNÍ ČÁST
ODSTAVNÉHO NÁDRAŽÍ:
• Počet zřizovaných výhybek:
42
• Délka zřizovaných kolejí:
12,5 km
• Nové trakční vedení:
celkem 24,5 km

M

yčka, která má průměrnou denní kapacitu dvě
stě vozů, s možným navýšením počtu vozidel, znamená
nezanedbatelný přínos ke kultuře cestování po železnici.

Stavba za tři miliardy

Dále se zástupci médií dozvěděli, že Railfilm získal
už 10 přihlášek ze 6 zemí.
Na základě této skutečnosti
se na podzim počítá s účastí 80 filmů z celého světa.
Tradičními účastníky
festivalu jsou čeští a slovenští filmaři. Loni se do soutěže přihlásily i České dráhy,
a to jedním z dílů pořadu
Svět na kolejích. Od poroty
za něj získaly zvláštní cenu.

Olomouc
26. května

„V rámci této etapy se zrealizovaly také další záměry, jako
je přeložka části střelické tratě či napojení nového nákladního průtahu. Stavba, která stála
více než tři miliardy korun, byla
financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ přiblížil pro náš týdeník
generální ředitel SŽDC Jan Komárek, který stavbu slavnostně
předal do užívání společně s brněnským primátorem Romanem
Onderkou a dalšími významnými hosty.
Odstavné nádraží je samostatným technickým a provozním
celkem v takzvaném železničním
uzlu Brno. Stavba tohoto obrov-

Pohled do útrob nejmodernější
myčky v České republice.
ského celku je rozdělena do dvou
etap a po celkovém dobudování
bude sloužit jak pro komplexní
provozní ošetření a odstavování vlakových souprav, tak i elektrických jednotek či lokomotiv.
Investorem této významné stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Myčka pojme
sedm vozů najednou

V rámci otevření první části odstavného nádraží byla předána
do zkušebního provozu halová
myčka vozidel, kterou najdeme
v těsné blízkosti nádraží v Horních Heršpicích. Podle odborníků je její výkonnost závislá

MYČKA
• Kapacita myčky:
200 vozů (31 běžných
souprav) za 24 hodin
• Schopnost mytí
při venkovních teplotách:
souprava v rozmezí -10 °C
až +35 °C,
samostatné vozidlo -20 °C
až +35 °C
na míře znečištění vozů, lokomotiv či jednotek, ale i na způsobu
výměny souprav za další v pořadí. Před halou a za ní je příjezdová kolej zatrolejována, k vratům
haly budou vlaky dojíždět vlastní silou. Samotný pohyb uvnitř
myčky je zabezpečován lanovým
posunovacím zařízením, které umí vysunout vozidla až před
halu. Další jízda je možná buď
vlastní silou, nebo posunovací
lokomotivou.
Jedna z nejmodernějších myček železničních vozidel v Evropě pojme najednou až sedm
osobních vozů. Procesy mytí budou probíhat automaticky podle
předem zvoleného programu,

FOTO autor (2x)

rozhodující bude typ železničního vozidla. Na myčce jsou naprogramovány tři režimy mytí, které
se od sebe odlišují mírou dávkování čisticích prostředků a také
délkou mytí čel hnacích vozidel.
Prvním stupněm je automatické
intenzivní mytí, druhým automatické krátké mytí a třetím pak
automatické ekologické mytí. Pro
zajímavost – u prvního stupně se
používá sedmiprocentní čisticí
prostředek, a naopak u ekologického žádný.

Místo přejezdu
vznikl podjezd

Dodejme, že celkové investiční
náklady na realizaci stavby dosáhly výše 3,1 miliardy Kč. Při
stavbě bylo také vybudováno mimoúrovňové propojení ulic Vídeňská – Kšírova podjezdem
Sokolovou ulicí pod železničním
koridorem. To nahradilo železniční přejezd přes velmi frekventovanou trať, po níž jezdí vlaky
do tří různých směrů. Na stavbu podjezdu přispělo statutární
město Brno částkou 188 milionů
Kč. Za připomínku stojí, že první
část takzvané první etapy stavby
odstavného nádraží začala v říjnu 2007 a dokončena byla letos
v květnu. Projekt vypracovala
společnost SUDOP Brno a samotnou realizaci uskutečnilo sdružení s názvem Brněnský drak,
jehož členy jsou společnosti OHL
ŽS a Skanska.
MARTIN HARÁK

RSM: Lomnice nad Popelkou
Stavba železnice
přes Lomnici nad
Popelkou byla zahájena
26. května 1904. První
vlak projel novou tratí
až o dva roky později.

P

rvní zmínka o městě zasazeném na úpatí hory Tábor se objevila již roku 1232
v Dalimilově kronice. Samotná
železniční stanice Lomnice nad
Popelkou se nachází v severní
části města. Dominantním prvkem každého nádraží je výpravní
budova. Ta zdejší má obdélníkový půdorys a klasickou sedlovou
střechu, vpředu s otevřenou verandou pro cestující. Ještě před
rekonstrukcí se vlevo od budovy nacházel přístavek WC, který byl při rekonstrukci zbourán
a nahrazen moderními WC
buňkami.
Celková rekonstrukce budovy započala nejnáročnější částí – opravou sklepních prostorů,
obvodového zdiva a podlah v přízemí, které byly silně zasaženy
dřevokaznou houbou. Na základě mykologického průzkumu a doporučení odborné firmy

DŘÍVE. Zašlou omítku nerozzářily ani sluneční paprsky.

NYNÍ. Celkové ladění budovy vychází z městských barev, navíc působí pozitivním dojmem a pocitem čistoty.

FOTO autor (2x)

bylo provedeno odstranění podlah až na zděné sklepní klenby.
Současně bylo zapotřebí odstranit omítky na zdech, provést
chemickou injektáž obvodového
zdiva a sanaci podlah a vnitřních stěn včetně následné opravy
všech poškozených konstrukcí
a povrchů.
Opravu si zasloužily i prostory pro veřejnost. Součástí rekonstrukce byla výměna střešní
krytiny, osazení nových plastových oken a dveří a nahrazení
staré dlažby na krytém peronu
pro cestující zámkovou dlažbou.
Poté následovaly drobné úpravy,
jež zahrnovaly například nátěry
dřevěných konstrukcí přístřešku peronu. Nejvíce viditelnou
změnou na budově se stala žlutá
fasáda. Celkové barevné sladění budovy je shodné s barvami
symbolů města. Výsledný efekt
stanice působí pozitivním optimistickým dojmem s pocitem
čistoty, což je naším prvořadým
cílem.
Teď už je jen na nás všech, jak
si čistotu a krásu stanice dokážeme udržet po další dlouhá léta.
Václav Fikr

Autor je ředitel RSM Hradec
Králové.

podvečerních hodinách se mezi dopravnami Králíky a Červená
Voda střetli na železničním přejezdu P4170, v km
3,835, dva nezletilí cyklisté jedoucí na jednom jízdním kole s osobním vlakem
20556. Jeden cyklista svým
zraněním na místě podlehl, druhý byl těžce zraněn.
Železniční přejezd je zabezpečen výstražnými kříži.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.431-7. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 10 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Frýdlant v Čechách
1. června

V

pozdních odpoledních
hodinách mezi žst.
Frýdlant v Čechách a Nové
Město pod Smrkem se střetl na železničním přejezdu
P2891, v km 5,597, osobní automobil Fiat Punto
s osobním vlakem 16366.
Nikdo nebyl zraněn. Přejezd
je zabezpečen výstražnými kříži. Osobním vlakem
byl motorový vůz 810.471-3.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 51 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

M. Trnávka – Mor.      
Třebová, 3. června

N

ad ránem mezi dopravnou Městečko Trnávka
a žst. Moravská Třebová najel osobní vlak 24730
na spadlý strom v km
50,650. Nikdo nebyl zraněn. Osobním vlakem byl
motorový vůz 810.665-0.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Praha, pracoviště Česká Třebová.

Cheb
3. června

P

o poledni v žst. Cheb
vykolejila při posunu
na koleji číslo 22b lokomotiva 740.898-2 přes výkolejku
Vk3. Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc Kč.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

Chlumčany –
Přeštice, 4. června

D

opoledne se mezi žst.
Chlumčany u Dobřan
a Přeštice střetl na železničním přejezdu P872, v km
75,961, osobní automobil
Renault Twingo se spěšným vlakem 1960. Řidič
automobilu svým zraněním
na místě podlehl. Přejezd je
zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. V čele
spěšného vlaku byl motorový vůz 810.042-2. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 260 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Plzeň.
(MirKo)

provoz a zahraničí
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průmysl
ACRI se zabývalo
interoperabilitou

V

e smíchovském Království železnic proběhl druhý červnový den pod
hlavičkou sdružení ACRI
seminář věnovaný technickým specifikacím pro interoperabilitu (TSI) a s nimi
spojeným evropským normám; obojí má významný
dopad především na výrobce v oblasti kolejových vozidel a infrastruktury.
Seminář moderovala Danuše Marusičová (na snímku uprostřed), která rovněž
přednesla první přednáš-

ku o systému připomínkování obou typů evropských
dokumentů v ČR a pozici ACRI v něm. Radek Čech
ze SŽDC představil nově
přijímané TSI, a to TSI Infrastruktura, TSI Energie
a TSI Hnací vozidla a osobní vozy. Posledně jmenovaný dokument se má
schvalovat 11. června a jak
přednášející uvedl, klíčovým problémem je délka
přechodného období. Zástupci ČR podporují, aby
bylo co nejdelší.
Generální ředitel VÚKV
Zdeněk Malkovský podrobně představil posledně jmenovaný dokument – TSI
Hnací vozidla a osobní vozy
– včetně informací tom,
jaké připomínky uplatnily firmy sdružené v ACRI.
Na závěr Danuše Marusičová stručně představila TSI
pro nákladní vozy.

Analýzy pomáhají
s odhady nákladů

5

Masivní obnova u ZSSK

do Humenného, a také se šesti
motorovými rekonstruovanými
jednotkami 813-913. V regionální dopravě se cestující dočkají postupně třiceti modernizovaných
přívěsných vozů řady 012.
Asi největší zájem budí dodávka deseti nových dvousystémových „pantografů“, neboli
jednotek řady 671, které budou
postupně od letošního roku nasazovány na spoje ze Žiliny ve směrech do Trenčína, Čadce a také
Liptovského Mikuláše. O něco
později by pak mohly jednotky vyráběné ve Škodě Vagonka
v Ostravě jezdit i na trase z Košic
do Popradu.

Železniční společnost
Slovensko chce do roku
2012 provozovat
několik stovek
klimatizovaných vozů,
moderní regionální
jednotky a takřka
zrušit motorové
vozy řady 810.

P

řipomeňme, že Železniční společnost Slovensko
(ZSSK) vznikla 1. ledna
2005, kdy do vínku dostala zabezpečování služeb železniční osobní dopravy. V segmentu
trakčních hnacích vozidel byla
v roce 2006 ukončena rekonstrukce motorových vozů řady 810
na řadu 812 a současně vznikl prototyp motorové jednotky řady 813
s řídicím vozem 913. Ve stejném
roce byla dokončena výroba moderních „električek“ řady 425.9
pro provoz ve Vysokých Tatrách.
O něco později se zrekonstruovalo pět motorových lokomotiv řady
735, odkoupených od ZSSK Cargo,
na řadu 736.1 pro trať Nové Zámky
– Prievidza. Mimo to byly například na stanoviště elektrických
strojů řad 362 a 363 dosazeny nové
klimatizační jednotky.
V letech 2005 až 2009 obnovovala firma ZSSK i vozidlový park
osobních vozů. V roce 2006 skončil program modernizace vozidel
pro dálkové spoje, který probíhal
více než deset let. V jeho rámci vzniklo více než 150 vozů řad
Apeer, Aeer, Bpeer, Beer, WRReer
a BDsheer. Současně se rozběhla
přestavba více než sedmdesátky
vozů Bmee na řadu Bmeer. Se začátkem nového programu obnovy
osobních vozů byly dodány první
tři kusy nově vyrobených vozidel
řady Bmpeer. Jde o velkoprostorové klimatizované vozy, z kterých byla odvozena i řada Ampeer
pro 1. třídu. Tato nová generace

BAGETA. Slovenská obdoba našich Regionov se představila také
české veřejnosti při veletrhu v Brně. 

FOTO autor (3x)

Prezentace
řady 671

V
Interiér jednotky 813-913.

Klimatizovaný vůz 1. třídy.
je stavěna již pro rychlost 160
km/h a lze ji vidět na spojích vyšší kvality.

Letos více než
50 nových vozidel

Letos převezme Železniční společnost Slovensko další řadu nových vozidel. Půjde o patnáct
osobních vozů pro vlaky InterCity

pátek 28. května představila Železniční společnost
Slovensko na nádraží v Žilině
první patrovou dvousystémovou příměstskou jednotku řady
671 od Škody Vagonky.
Smlouva na dodávku celkem
deseti souprav podepsal slovenský dopravce s výrobcem
30. prosince 2008. Hodnota
kontraktu činí 96,2 mil. eur.
Na rozdíl od podobně koncipovaných jednosystémových
jednotek řady 471 pro ČD mají
pouze oddíly 2. třídy, v nichž
jsou k dispozici zásuvky pro napájení PC.

a rychlíky, jednu elektrickou patrovou jednotku řady 671 (obdoba
českého CityElefantu), 35 zrekonstruovaných vozů pro regionální
dopravu a šest modernizovaných
vozů pro vnitrostátní rychlíky.
Kromě toho se počítá s první třídílnou motorovou jednotkou
řady 861, která by měla být dodána patrně koncem listopadu

Nové a modernizované
lokomotivy

Na Slovensku projdou omlazovací kúrou i samotné lokomotivy. V plánu je úprava Brejlovců
na řadu 757, kde bude zastavěn
nový motor Caterpillar, provedeny úpravy podle TSI, zásadně
snížena hlučnost a také zmodernizováno stanoviště strojvedoucího, včetně klimatizace
a výkonného topení.
Letos by měla být na Slovensko dodána z plzeňské Škodovky i první lokomotiva řady 381,
což je obdoba českých strojů 380.
Postupně bude řada 381 jezdit
s novými „push-pull“ patrovými soupravami, kde se na jednom konci nachází hnací vozidlo
a na druhém řídicí vůz řady 951.
U těchto souprav se ale v první
fázi plánuje vozba s modernizovanými elektrickými lokomotivami řady 263.
V ŽOS Vrútky se chystají
i na přestavbu patnácti vozidel
řady 163 na dvousystémové stroje 361. Nová řada vzniká kvůli nedostatku dvousystémových
lokomotiv pro osobní dopravu na Slovensku, neboť více než
dvacet strojů řady 363 je v majetku
nákladního dopravce ZSSK Cargo.

MARTIN HARÁK
S využitím podkladů ZSSK.

N

ovou službu ke svým
výrobkům začal poskytovat bohumínský výrobce
železničních kol a dvojkolí Bonatrans Group. Ke každému kolu, dvojkolí či
nápravě je schopen poskytnout analýzu s odhady nákladů na celý životní cyklus
výrobku od samotného pořízení až po jeho likvidaci,
včetně garance spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti.
Zákazník se tak před nákupem může rozhodnout nejen na základě kupní ceny,
ale i podle odhadu nákladů
na provoz a poskytnutých
garancí.

Analýzy musí mít schopnost dívat se daleko do budoucnosti. „Obvykle se
zpracovávají na období několika dekád dopředu, tedy
i 30 let, což je přibližná životnost vlakových souprav.
Musíme být schopni co nejlépe odhadnout, kolik bude
stát údržba, jaké budou
ceny náhradních dílů, spotřebního materiálu či hodinové sazby pracovníků,“
říká manažer firmy Tomáš
Čurda.
Počátky těchto analýz
směřují do 70. až 80. let minulého století, kdy se začaly uplatňovat u americké
armády a taktéž v chemickém, jaderném či leteckém
průmyslu, kde byl požadavek především na stále vyšší
standard bezpečnosti, spolehlivosti a udržovatelnosti.
Tato oblast je také nedílnou
součástí mezinárodního
standardu vydaného Asociací evropského železničního
průmyslu UNIFE.
(mn, acri)

německo
Kolejové rarity
v Norimberku

M

uzeum německých
drah DB v Norimberku
představí letos od 6. srpna
do 31. října na velké výstavě
vozidel v rámci oslav 175 let
železnice v Německu rarity
z počátků železnice. K vidění budou první lokomotivy z celé Evropy, kde nebude
chybět například Stephensonova lokomotiva Rocket
z roku 1829. Zahraniční vozidla budou vystavena i s replikami nejstarších
německých parních strojů, které nesou názvy Adler
a Saxonia.

Ztráta DB Schenker
za rok 2009

N

ákladní dopravce DB
Schenker Rail vykázal
oproti roku 2008 o 18,1 procenta nižší obrat. Je tak jedinou dceřinou společností
DB, která vykázala takzvaná červená čísla.
Důsledky hospodářské krize pocítila současně i spediční společnost
DB Schenker Logistics, jíž
klesl obrat o 23,4 procenta. Největší ztráty připadají na leteckou logistiku
(16 procent), ztráty v přepravách po železnici a silnici
dosahovaly pouze 3,8 pro-

centa. Pro letošní rok koncern DB počítá s mírným
nárůstem přeprav. „I když
půjde všechno, jak má, počítáme s tím, že objemů
v nákladní přepravě, kterých bylo dosaženo v letech
2007 a 2008, nedosáhneme
dříve než za čtyři roky,“ prohlásil šéf DB Rüdiger Grube.

Karta platí podle
úspěchu fotbalistů

D

BEZ MOTORU. Obrázek ukazuje budoucí podobu push-pull souprav, které budou taženy lokomotivou. 

VRT do Birminghamu
bude nejdříve za 16 let
B
ritský ministr dopravy zveřejnil vládní vysokorychlostní strategii s upřesněním
podrobností o plánovaném spojení pro rychlost 400 km/h mezi
Londýnem a Birminghamem,
jež by mohlo být otevřeno do roku
2026.
Vysokorychlostní železniční
síť ve Velké Británii má mít po
dle návrhu společnosti High Speed Two tvar Y; jako její začátek
v Londýně bylo vybráno nádraží
Euston, které bude přestavěno.

U Birminghamu se bude trať dělit s tím, že jedna část by vedla
do Manchesteru a druhá směrem k East Midlands, Sheffieldu a Leedsu. Blízko Prestonu se
vlaky napojí na hlavní trať na západním pobřeží a budou pokračovat do Glasgow a Edinburghu.
Všechny postupy nezbytné pro
zahájení stavby nebudou dokončeny dříve než v roce 2017. Náklady na vybudování prvních 190 km
do Birminghamu se odhadují
na 16 až 17 mld. liber.
(acri)

vizualice archiv škoda vagonka

RŽD a Tatravagonka
podepsaly smlouvu
P
rezident ruských železnic
Vladimir Jakunin a výkonný ředitel Tatravagonky Poprad
Alexej Beljajev podepsali 7. dubna dvě dohody, které obsahují vědeckou a technickou spolupráci
při výrobě a zkouškách železničních vozů. První smlouva zahrnuje výměnu technologické
dokumentace, školení odborníků
v ruských společnostech, jež jsou
zainteresovány na společných
projektech. Obsahem smlouvy
je také spolupráce při testování

vozů, příslušenství vagonů a jejich částí.
Součástí druhé dohody bude
příprava založení společného
podniku pro vývoj a výrobu železničních vozů. Tatravagonka
Poprad vyrobila v minulém roce
prototypový vůz s cílem vstoupit na ruský trh. Zároveň podepsala dohodu o dodávkách 1 000
posuvných střech na vozy odvozené od konstrukce Habinss pro
nákladní dopravu ruských železnic. 
(šra)

B rozšířily od dubna nabídku nákupu jízdenek přes internet. Tímto
způsobem je možné nakupovat zemské jízdenky Länder-Tickets podobně
jako Schönes-WochenendeTicket. Na doma vytištěné
jízdence budou umístěna
zvláštní optická znamení
umožňující její kontrolu.
Obdobně jako k mistrovství světa v kopané 2006
je i při příležitosti letošního fotbalového šampionátu
nabízena takzvaná FanBahnCard. S kartou, která
platí od 1. dubna do 31. července 2010 a stojí 25 eur, dostane cestující 25procentní
slevu z ceny jízdenky. Její
platnost se může prodloužit
podle úspěšnosti německé
reprezentace na MS. Za každý postup o jedno kolo se
prodlužuje platnost karty o jeden měsíc. V případě,
že se Německo stane mistrem světa, tak bude platit
až do letošního roku. (sh)

krátké zprávy ze světa
Nákladní spojení
Portogruaro – Brest

Stávka stojí
30 milionů eur

RENFE a Logitren
jezdí společně

Kyvadlové vlaky
od pobřeží k pobřeží

Memorandum
k dopravní politice EU

Mezi italským Portogruarem a Brestem v Bělorusku se
připravuje spojení
nákladními vlaky. Projekt Marco Polo Express předpokládá z počátku jeden spoj
týdně, do konce roku by se měl
počet zvýšit na pět. Realizátorem je společnost Italia Logistica, společný podnik státních
drah FS a italské pošty. Centrum
v Portogruaru, jež leží východně
od Benátek, má rozlohu 250 000
m 2, z toho 8 000 m 2 ve skladech. Disponuje deseti kolejemi o délce 500 m, z toho tři jsou
elektrizované.

Neomezená stávka,
která začala 6. dubna a částečně ještě
trvala i po třech týdnech, má pro nákladní
složku francouzských státních
drah SNCF Fret dramatické následky. Protesty budou znamenat pro společnost novou ztrátu
ve výši 30 milionů eur (asi 780
milionů Kč). Uvedl to zástupce generálního ředitele SNCF
pro nákladní dopravu a logistiku Pierre Blayau. Dále zmínil, že skoro za tři týdny klesla
běžná nákladní doprava na polovinu a kombinovaná doprava
na 25 procent.

Státní dráhy RENFE
jdou dále cestou účelových joint ventures
se soukromými podniky. Od dubna nabízí
jejich nákladní složka v alianci se
soukromým dopravcem Logitren
vlakové spojení mezi Zaragozou
v Aragonsku a středomořským
přístavem Valencia. Jednou týdně na ně budou nasazeny dva
vlaky s celkovou kapacitou 2 000
tun. Doposud existovala jako
dopravní cesta pro přesuny zboží mezi logistickým centrem
Platforma Logistica de Zaragoza
a stále rostoucím přístavem Valencia pouze silnice.

Nizozemská společnost ERS Railways
zavedla nové intermodální drážní kyvadlo mezi švédskými
přístavy Norrköping a Göteborg.
Vedení vlaků zajišťuje státní
nákladní podnik Green Cargo.
Z počátku nabízí ERS Railways
každý týden dva odjezdy v obou
směrech. Později bude možné
zapojit do dopravy i Södertälje,
jež se nachází jižně od Stockholmu. Kyvadlová doprava po dráze, jež propojuje západ a východ
Švédska, nahrazuje podle sdělení Green Cargo kolem 120 kamionů týdně.

Společenstvo evropských drah a infra
strukturních podniků
CER představilo novému eurokomisaři pro
dopravu Siimu Kallasovi a komisařce pro ochranu klimatu
Connie Hedegaardové memorandum, jež se zabývá budoucí dopravní politikou Evropské unie.
V dokumentu se mimo jiné požaduje, aby se stěžejním tématem
stalo snížení emisí z dopravy.
Vedle drážní liberalizace se musí
financování drah zajišťovat zavedením principu podle jasného
hesla: znečišťovatel platí.
(kla)
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INZERCE A SERVIS

VZPOMÍNKA
Dne 16. 6. 2010
uplyne 10 let,
co nás navždy
opustila paní
Květa Barešová,
přednostka žst. Ledečko.
Stále vzpomíná manžel,
synové a spolupracovníci.

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

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

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

DOVOLENÁ
U RYBNÍKA BRODSKÝ
Poslední volné termíny.
Zam. ČD sleva 10 %.
www.nejlepe.unas.cz
tel. 777 780 930

23/2010

Jubileum kratičké lokálky
nad Orlicí, jel až na odbočku Parník po pražské odjezdové nákladní koleji. Mimořádnými trasami
byl veden i hlavní vlak oslav, odjíždějící v 8.15 z Ústí nad Orlicí
do Lanškrouna. Z odbočky Parník zamířil po spojovací koleji s magickým číslem 100 přímo
do vjezdové skupiny seřaďovacího nádraží, odkud pokračoval
areálem Depa kolejových vozidel do osobního nádraží. I jízda
z České Třebové, kde nastoupilo asi největší množství cestujících, vedla po mimořádné trase.
Do Třebovice v Čechách dojel
zvláštní vlak po olomoucké odjezdové nákladní koleji číslo 200.

Mezi řadou
nejrůznějších
železničních výročí
připadajících na letošní
rok nalezneme
i půlkulaté jubileum
místní dráhy
z Rudoltic v Čechách
do Lanškrouna.

T

ato pouhé čtyři kilometry dlouhá trať byla vystavěna v letech 1884–1885
za účelem přímého připojení
města Lanškrouna a v něm se
rodícího průmyslu s železniční
sítí. Do 1. června 1885, kdy došlo
k zahájení provozu, totiž museli
obyvatelé Lanškrouna využívat
nádraží v Žichlínku, případně
v Rudolticích, která leží na hlavní trati z Olomouce do České
Třebové. Trať je i po 125 letech
provozu stále poměrně důležitá a denně po ní projíždějí přímé
vlaky spojující Lanškroun s nedalekou Českou Třebovou.

JINUDY. Účastníci parních jízd měli možnost svézt se po tratích,
které zpravidla využívají jen nákladní vlaky.  FOTO JIŘÍ šTEMBÍREK (2x)

Vlaky jezdily
po mimořádných trasách

Oslavy výročí se uskutečnily v sobotu 22. května a pořádající Chornický železniční klub (CHŽK) je
ozvláštnil mimořádnými trasami zvláštních vlaků. Ty v českotřebovském železničním uzlu
jezdily po kolejích používaných
běžně pouze pro nákladní dopravu, což přilákalo na akci i početnou skupinu železničních
nadšenců libujících si v projíždění podobných tratí. První zvláštní
vlak, odjíždějící po sedmé do Ústí

JAKO KDYSI. K nostalgickým akcím patří i historické uniformy. 

K výročí tratě vyrobili
pamětní razítka

Hlavní část oslav probíhala ve stanici Lanškroun, kde byl umístěn
služební vůz s expozicí historie
odbavování cestujících, jehož
přistavení zajistilo pardubické
Krajské centrum osobní dopravy Českých drah. Samozřejmostí
byla také možnost nákupu upomínkových předmětů a získání
otisků pamětních razítek vyrobených k výročím tratě. „Osobně si
velmi cením vstřícnosti ze strany
Krajského centra osobní dopravy
v Pardubicích a vzhledem k současné finanční situaci i většiny
měst, obcí a sponzorů, kteří podobné akce zpravidla podporují.
Troufám si tvrdit, že celých 12 let
existence CHŽK jsou naše vztahy s ČD na velmi vysoké úrovni,“
popsal pozadí příprav oslav předseda CHŽK Dušan Stolarik. Akce
byla bezpochyby velmi úspěšná,
zvláštními vlaky se svezlo téměř
400 platících cestujících.
Marie Veselá

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

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

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.

AŽD Praha
železniční doprava
silniční doprava
telekomunikace

Tradiční český dodavatel moderních řídicích
a zabezpečovacích systémů pro dopravu

Bezpečně k cíli
www.azd.cz
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Hledají historiky
a dokumentaristy
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Dětská radost ze železnice

O

Martin LAMPA

Čistota vlaků je
pro lidi důležitá

C

Cestujícímu věř, ale
raději ho prověřuj

J

ezdím denně již rok trasu Klatovy – Plzeň. Poprvé předkládám jízdenku
ještě před stanicí Přeštice.
Potom se změní průvodčí,
který chce jízdenku znovu vidět. Když jsem naposledy protestovala, že jsem
jízdenku ukazovala před
chvílí jeho kolegovi, tak mě
průvodčí zvýšeným hlasem vyzval k opětovnému
předložení jízdenky. Podotýkám, že jezdím na měsíční jízdenku nahranou
na zákaznické kartě. Řekla bych, že mě snad všichni průvodčí na této trati už
musí znát. Několikrát se mi
povedlo ve vlaku usnout,
ale průvodčí nemají vůbec
zábrany a stejně mě vzbudí
a chtějí vidět jízdenku.
J. Burešová

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

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.

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

Léto je na dosah,
tak jsme sjeli Ohři

O

tom, že zajímavým
hobby může být například sbírání traťových
strojů, dokazuje Michal Tunega, který je zaměstnancem a dokumentaristou
ŽSR – Muzejního a dokumentačního centra v Bratislavě. Mimo jiné se jemu
a lidem okolo něj podařilo zachovat vůbec nejstarší
strojní čističku štěrkového lože v bývalém Československu (typ SČ 200 z roku
1971) a restaurují i další exponáty. Slovenští kolegové by rádi spolupracovali
s podobně zaměřenými historiky železnice v ČR. Kdo
se tedy hlouběji zajímáte
o historii traťového hospodářství, případně kolejové
infrastruktury vůbec, pište
na tunega.michal@zsr.sk.

estuji ráda a hodně vlakem. Pozoruji hodně pozitivních změn, ke kterým
u vás dochází, a rozhodně je
vítám. Mám k vám ale jednu připomínku. Kdo kontroluje zaměstnance, kteří
zajišťují čištění nádražních vestibulů? Nedávno
jsem viděla, jak se skupinka cestujících na jistém nádraží bavila pozorováním
uklízecí čety, která s jediným kýblem vody (!) uklidila celý vlak. Jedné uklízečce
pak stačila na vytření vestibulu polovina kýble. Mrzí
mě, když České dráhy vynakládají velké peníze na to,
aby přilákaly lidi do vlaků, a pak takové „malichernosti“ cestující odrazují.
Možná se vám to bude zdát
přehnané, ale cestující si
na čistotu určitě stěžují nejvíc. A možná, že vám to ani
nepíší, ale určitě si o tom
povídají mezi sebou. Modernizujete, opravujete, ale
u některých zaměstnanců
se přístup k práci bohužel
nezměnil. A to procházíme
ekonomickou krizí.
MARie Podolová


pošta

NAVZDORY POČASÍ. I když poprchávalo, přišly na nádraží Praha-Braník za celou neděli tisícovky milovníků železnice.

434.2186 z roku 1917 a postrkován
nápadnou červenou motorovou
Karkulkou T 444.162. Jelo se celkem sedmkrát, a to se zajištěnými přestupy mezi vlaky.

Na dvou pražských
nádražích jsme
poslední květnovou
neděli uspořádali
tradiční oslavu Dne
dětí. Radovat se mohli
především ti nejmladší,
ale nezapomněli
jsme ani na jejich
dospělý doprovod.

N

a nádraží Praha-Braník
jsou již léta na pestrou paletu atrakcí zvyklí. Tamní
stanici tentokrát obsadily stánky se sladkostmi a občerstvením,
hračkami a suvenýry či železniční literaturou. Nákladní vůz řady
Hbillnss se proměnil v improvizované jeviště, na němž v rytmu hitů pro malé i velké, třeba
od kapely Maxim Turbulenc, tančili členové a členky pohybových
kurzů z Tanečního a pohybového oddělení Domu dětí a mládeže v Praze 5 pod vedením Honzy
Fialy. Nejednou s sebou na pódium vzali děti, kterým rytmus
a pohyb není cizí.

Parní jízdy do Modřan
a přes Vltavu

Mnozí návštěvníci si nenechali ujít svezení na šlapací inspektorské drezíně Václava Zahrádky.
Shluk zvědavců obklopoval miniaturní funkční, parou poháněnou lokomobilu Jana Vrabce,
dlouholetého zaměstnance Králodvorských železáren a kutilamechanika na penzi. Nechyběly
ani ukázky hasičské techniky
SŽDC. Tlačenice byla i na stanovištích všech vystavených a zpřístupněných lokomotiv soudobých

FOTO AUTOR (5x)

Modelová železnice
a trenažér Pendolina

Na provizorním jevišti se vesele
zpívalo a především tancovalo.

Miniaturní parní lokomobila
Jana Vrabce budila pozornost.

Šlapací inspektorská drezína
Václava Zahrádky byla hitem.

Opakované jízdy parním vlakem
tvořily zlatý hřeb oslav.

trakcí DKV Praha – jmenujme namátkou řady 150.2, 111, 714 a 742.
Společnost K ŽC Doprava
tu zastupoval motorový vůz
M 262.056. V Hurvínku M 131.1386
bylo možné popojíždět po stanici.
Moderní Regionova pořádala vyhlídkové zájezdy přes Prahu-Krč
na Branický most (most Inteligence), po němž čistě náhodou

projela několikrát s nákladními
vlaky zatím nejmodernější lokomotiva vyrobená společností
Škoda pro České dráhy, elektrický stroj řady 380.
Velký zájem byl i o svezení
parním vlakem do Modřan zastávky a zpět. Na cestu se vydal
vždy úderem celé hodiny a tažen byl vršovickým Čtyřkolákem

Komu branické nádraží nestačilo, mohl se po oba víkendové
dny vydat na pražské hlavní nádraží. V komornějším prostředí
Vládního salonku byly lákadlem
trenažér a modelová železnice.
Modeláři z klubů v Chrudimi,
Kostelci nad Orlicí a Hradci Králové, členové skupiny modelové železnice při zemském svazu
FISAIC, sem přišli s devíti moduly Junior. Ačkoli byly modely zhotoveny různými modeláři a ještě
k tomu podle rozličných motivů
skutečné dráhy, dokázali je organizátoři propojit do sebe. Vlaky
ve velikosti H0 tak jezdily z krajní odstavné stanice přes vratnou
smyčku zpět. Nápad s normalizovanými moduly rozměrů 40x80 cm pochází z Francie,
kde v březnu 2008 na semináři
v Chartres delegáti ČD zhotovili
první český modul.
Lákadlem jak pro děti, tak pro
jejich tatínky byl trenažér stanoviště strojvedoucího. Počítačový
program hlídal, aby mladí strojvedoucí neporušili předpisy nebo
nepřekročili rychlost. Instruktor a tvůrce trenažéru, výpravčí
PO Praha Tomáš Kaňka, jim pak
už jen napovídal, jakými klávesami se ovládá pohyb vozidla. Malí
i velcí pak z pomyslného kokpitu
Pendolina, stanoviště Regionovy
nebo Krysy mohli sledovat, jak se
jejich vlak řítí stanicemi 1. koridoru. Není divu, že se pak některým od klávesnice ani nechtělo
odcházet. 
Martin Navrátil

pět jsme uskutečnili sjezd řeky Ohře mezi
městem Karlovy Vary a vesnicí Vojkovice. Jednalo se
o IV. ročník tohoto sjezdu,
neboli závodu Cik a Cak.
Nazvali jsme to s trochou
nadsázky Léto je na dosah,
dokaž že, už to umíme,
voda není to, co byla, ale je
to sviňa, to můžou někteří
vyprávět. Celou akci, která
se konala „na počest ukončení slavných májových
dnů, narozenin a příchodu horkého léta“, jak doslova znělo na propagačním
plakátu, pořádal ZO SOSaD
Sokolov, jmenovitě OU č. 3
a 8 ve spolupráci a za podpory vedení PO Karlovy Vary, ČD Cargo Plzeň
a KCOD Karlovy Vary. Celé
akce se zúčastnilo 130 plavců na lodích na 38 kánoích, z nichž byl nejmladší
malý Kelner, syn náměstka přednosty PO Most, a to
ve věku 7 měsíců, a nejstarší šedesátiletý kmet Míra
Schwarz, výpravčí PO Karlovy Vary. O občerstvení se
staraly pojízdné bufety vedené Janou Gottfriedovou,
Romčou Lučanovou, Petrem Kašparem a Petrem
Altmanem.
V sobotu 29. května jsme
se v 9 hodin ráno sešli v přístavišti dobrých lidí pod
Chebským mostem v Karlových Varech. Při pádlování
se používal volný styl, kdo
chtěl, mohl i tlačit. Organizátoři jasně deklarovali,
že ve vyhrocených situacích
je zakázáno topit a týrat
partnery, kteří se na oplátku musí vyvarovat nevhodných poznámek.

Celá akce se uskutečnila ve velmi přátelském duchu a ukázala, že i v této
době je možná dobrá spolupráce mezi odbory a vedením podniku a že si lidé
najdou volný čas na zábavu bez rozdílu vzdálenosti, neboť vymáchat se
v řece Ohři přijeli lodníci nejen z obvodu PO Karlovy Vary, ČD Cargo Plzeň,
KCOD Karlovy Vary, SDC
Karlovy Vary, ale i z obvodu
PO Most a RCP Ústí nad Labem. Zvláštní poděkování
patří přednostovi PO Karlovy Vary Standovi Svojanovskému, ředitelce PJ ČD
Cargo Plzeň Hančí Zdechovanové a za organizátory
sjezdu Kačce Koutecké.

Jan Vašák

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 10.: Tajemství zakletého přejezdu (I)
Jsou věci na tomto
světě, které si člověk
nedokáže vysvětlit.
Jsou místa, kde se
přihodí události, které
se jinde nestávají.

D

ne 9. června 1987 v 10.52
hodin se střetl Mn 87 413
s nákladním autem Škoda 706 s vlekem. Stalo se to tak.
Obvodář prováděl na zařízení přejezdu běžnou údržbu. Byl
to zkušený zaměstnanec a poctivec. Onoho dne se napojil v reléovém domku na traťový telefon
a vyslechl domluvu výpravčích
obou sousedních stanic. Ohlásil
se jim s tím, že by potřeboval asi
10 minut něco vyzkoušet. Žádné dopravní opatření nepožadoval, žádný zápis do knihy údržby
neprovedl.

Písek zasypal obvodáře

Připojil si měřicí přístroj a jak
později sám uvedl: „aby nerušil jízdu silničních vozidel“, provedl na svorkovnici nedovolené
propojení, které vyřadilo z činnosti červená výstražná světla,
klakson a uzavírání břeven. Pak
v kolejové skříňce, umístěné asi
70 metrů od reléového domku,
nastavoval regulační odpor. Zabrán do práce uslyšel náhle přijíždět vlak. Rozběhl se k domku,
aby odstranil propojku. Přeběhl
silnici, ohlédl se a viděl, že vlak
je již blízko a že nestihne spustit
přejezdové zařízení do výstrahy.
Proto se otočil a běžel zpět na přejezd, aby ruční návěstí „Stůj“ zastavil přijíždějící auta.
Osobní auto zastavilo, ale náklaďák s vlekem naloženým pískem, jedoucí plnou rychlostí ze
strany druhé, již nezadržel. Došlo k nejhoršímu. Vlaková lokomotiva narazila silou přesně

N

a první pohled obyčejný
přejezd v západních Čechách. Nejdřív zde dlouho fungovaly mechanické závory,
později světelné zabezpečovací
zařízení typu SSSR s polovičními
závorami a od roku 1993 zařízení AŽD 71 - PZS 4S s bílým pozitivním světlem a přejezdníky.
Když závorářka zapomněla zavřít závory, říkalo se, nahradíme
chybujícího člověka technikou.
Předpoklad se neosvědčil.

mezi nákladní automobil a vlek.
Silniční souprava se roztrhla,
vlek se převrátil, pískem zasypal
a smetl obvodáře. Náraz ho odhodil do silničního příkopu, padající vlek ho tedy nerozdrtil. Ačkoli
byl potlučený až běda, dobelhal
se k domku. Tady vyňal drátěnou
propojku, ale kousek se jí odlomil
a spadl na podlahu. Nepoškozené přejezdové zařízení se uvedlo
do výstrahy, břevna závor se sklopila. Pak se obvodář zhroutil a byl
odvezen do nemocnice.

V mezírce roštu
se něco zalesklo

Tohle všechno jsem v době příjezdu na místo nehody nevěděl.
Vše bylo v pořádku. Světla na výstražnících svítila, závory byly
uzavřené, břevna neporušená,
a přesto na přejezdu došlo ke střetnutí. Všichni přítomní odborníci
na přejezdové zařízení se dušovali, že je všechno OK a že tedy

na přejezd musel vjet řidič kamionu nedovoleně. Jak to, že přitom
nepřerazil závoru, nechávali jaksi
velkoryse na mně. Nejdůležitější
důkaz, ona nedovolená propojka,
byla po nehodě sňata, obvodář ležel v nemocnici a výslechu prozatím nebyl schopen.
Vypadalo to na pomník – tedy
nevyšetřený případ. Prohlížel
jsem znovu všechny detaily a ejhle! Na podlaze, kde ležel dřevěný
laťkový rošt, se v jedné mezírce
něco lesklo. Očko z drátku, čerstvě ulomené. Nevěděl jsem,
k čemu je dobré, ale vytušil jsem,
že je to cesta k objasnění záhady.
Nikde totiž takové očko na kontaktech nechybělo. Pak bylo řešení případu již jenom otázkou času
a trpělivosti. Když byl asi po týdnu obvodář schopen komunikovat, ukázal jsem mu ten kousek
drátu a on jenom potvrdil, co už
všichni víte. Evidentně se mu
ulevilo.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Šlechtičny mají
dostaveníčko
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Vlaky pro miliardu lidí – 2. část

E

legantní poválečné lokomotivy řady 475.1,
známé jako Šlechtičny, si
tentokrát dají dostaveníčko
na každoročním tematickém setkání parních lokomotiv v muzeu v Lužné
u Rakovníka. Akce proběhne 26. a 27. června. Přítomny budou domácí stroje
475.101, 11, 79 a 142 a lákadlem by mohla být unikátní
návštěva vrútecké 475.196.
Vypraveny budou zvláštní
parní vlaky z Prahy Masarykova nádraží, Děčína hl. n.
a Plzně do Lužné, podobně
jako vlak Lužná – Žatec. Maximum informací i o dalším programu v létě najdete
na www.cd.cz/muzeum.

Poslední jízda
do Hevlína

P

o bezmála 140 letech
končí provoz v úseku
Hrušovany nad Jevišovkou –
Hevlín (trať 245). Především
pro ty, kteří měli hevlínskou lokálku rádi a používali ji při cestách do práce,
na výlet či na dovolenou,
se pořádá poslední jízda.
Motoráček vyráží z Hevlína ve středu 30. června
v 19.09 h, z Hrušovan n. J.
v 19.34 h a naposledy z Hev
lína pak v 20.09 h. Budou
na vás čekat koláčky, víno
a hudební kapela, abyste mohli končící lokálce
i zazpívat.

Spěšným vlakem
Bezděz na Doksy

K

aždou sobotu od 19. 6.
do 28. 8. bude společnost
Posázavský Pacifik – doprava vypravovat zvláštní
spěšný vlak 1656/1657 Bezděz na trati Praha-Smíchov (8.26 h) – Praha hl. n.
(8.38 h) – Neratovice – Mladá Boleslav – Doksy a zpět.
Ve vlaku je možná přeprava kočárků a jízdních kol,
ale dopravce doporučuje
bezplatnou rezervaci místa prostřednictvím e-mailu vždy do pátku 12 hodin
před požadovaným termínem jízdy. Na objednávku
je možné vypravit vlak i v jiných termínech. Zakoupením jízdenky na spěšný
vlak Bezděz automaticky získáte výrazné slevy
na vstupném na pláže,
jízdném výletními loděmi a ubytování v kempu
Klůček u Máchova jezera.
Tyto jízdenky se dají koupit přímo ve vlaku. Více informací najdete na www.
posazavsky-pacifik.cz.

Nostalgické výlety
na Osoblažce

S

lezské zemské dráhy (SZD) odstartovaly v úterý 1. června svým
parním vláčkem už šestou sezonu na Osoblažce.
V hlavní turistické sezoně o prázdninách se bude
jezdit hlavně o víkendech.
V červnu bude vláček jezdit ve čtvrtky a pátky.
Největší slávu s doprovodnými akcemi chystají SZD
na 26. června. Z Třemešné
vyjede parní vlak na Osoblažku v 10.45 h, z Osoblahy se vrací ve 14.45 h.
Další informace naleznete na www.osoblazsko.com.
(mn, red)

NA CESTÁCH. Při jízdě vlakem i během čekání si v Indii musíte zvyknout na velké množství obchodníků, kteří vám budou nabízet nejrůznější jídlo i suvenýry. 

Kdo na vlastní kůži
zažil, jak funguje
železnice v Indii, už
se bude navždycky
dívat na služby
Českých drah jinak.
Někdy si připadáte
jako v divadle, kde
ve scénách vystupují
velké davy herců.

V

e vlaku se zde jezdí prakticky neustále s otevřenými
dveřmi. Také okna příliš
netěsní, takže ve voze bývá často průvan. Kolem vás prakticky
neustále procházejí prodejci s čajem, občerstvením i všelijakými
nemožnými věcmi, ale bohužel
také značné množství neodbytných žebráků. Když jednoho obdarujete, hned se objeví další.
Na sedadlech určených pro tři
lidi jich celkem běžně sedí šest,
což je také způsobeno všeobecně
drobnou a menší postavou Indů.
Vše doplňuje množství krabic,
pytlů a dalších zavazadel, takže
mnohdy se vozem těžko prochází. Vcelku běžně si tříčlenná rodina zakoupí pouze jedno lehátko,
a přesto se na něj dokáže poskládat. Ve vozech se nacházejí jak
indické (rozuměj turecké) záchody, tak i klasické západní. Čistota vozů bývá průměrná, tekoucí
vodu ale máte vždy k dispozici.

Vybojované místo
musíte hájit

Na nádražích se nejen čeká
na vlak, ale také jí, přespává,
provádí se zde hygiena či mnohdy se tu i bydlí. Na společnost
potulných dobytčat, psů či pobí-

hajících opic a krys jsem si časem
zvykl. Před každým prodejním
okénkem se tvoří nekonečné
fronty. Indové jsou v zásadě velmi
neukáznění, tlačí se a předbíhají a člověku nezbývá většinou nic
jiného, než se alespoň občas chovat jako místní a dát důrazně najevo svoji nelibost. Před každým
zakoupením místenky je potřeba vyplnit žádanku, kam se píší
konkrétní údaje o vlaku, výchozí a konečné stanici a základní
osobní údaje.
Jste-li úspěšní při nákupu
jízdního dokladu, musíte ještě na správném nástupišti najít vyvěšený seznam cestujících
na konkrétní vlak. Stejný seznam je nalepen rovněž na každém voze vedle vstupních dveří.
Pokud na seznamu uvidíte své
jméno, máte již v podstatě vyhráno. Cizinec mezi místními
působí přece jen nezvykle a jeho
požadavek na případné uvolnění
lehátka bývá bez problémů akceptován. Získané i vybojované
místo je však třeba důsledně hájit. Ponecháte-li ho chvilku volné, rychle se najde dobrá duše,
která ho ráda obsadí.

NÁSTUPIŠTĚ. V nádražních prostorách se často leží, jí i spí.

jízdenky již narazíte jen v těch
nejmenších stanicích.
Obrovským problémem při
cestování bývá zpoždění vlaků,
které mnohdy dosahuje několika hodin. I když jsem z výchozí stanice odjel téměř vždy včas,
do cíle cesty jsem nedojel podle
jízdního řádu ani jednou. Ve významnějších nádražích mívají
vlaky naplánovány delší pobyty,
takže cestující si mohou nakoupit občerstvení. Jenže zcela běžně se stává, že místo obvyklých
10 či 15 minut zde stojí vlak mnohem déle. V zásadě ale platí, že
cestující se zpožděním naprosto
nevzrušují.

Na návštěvě v muzeu

EXPOZICE. Na jihu Nového Dillí stojí Národní železniční muzeum.

Zpoždění se tak neberou

Celostátní jízdní řád dálkových
vlaků je poměrně dobře k sehnání na velkých nádražích u prodejců tisku, nikoliv však už
v pokladnách. Velmi těžce se
zjišťují odjezdy místních vlaků,
protože tyto jízdní řády jsou k dostání velmi omezeně, řekl bych
spíše náhodně. Občas nezbývá,
než se pro jistotu zeptat například strojvedoucího. Jízdenky
jako takové jsou ve všech větších
stanicích již vydávány pouze přes
počítač, to znamená vyjeté z tiskárny. Na klasické lepenkové
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PŘEPLNĚNO. Vlaky tu jezdí běžně s otevřenými okny i dveřmi.

Milovníkům železnice rozhodně doporučuji návštěvu Národního železničního muzea, které
se nachází nedaleko východního
zhlaví stanice Safdarjang na jihu
Nového Dillí. V muzeu je k vidění
více jak šest desítek zajímavých
a neobvyklých vozidel všech indických rozchodů a rovněž galerie o historii a vývoji indických
železnic. I když většina lokomotiv
či vozů je opravena „na indický
způsob“, ponejvíce štětcem a barvou, nelze místním zaměstnancům muzea upřít snahu udělat
dobrý dojem. Příjemné je i nízké
vstupné 10 rupií.
Mnohdy trvá delší dobu, než
v Indii vstřebáte všechny kulturní odlišnosti a hlavně je také
pochopíte. Místní lidé vás často
nenechají ani vydechnout, protože cizinec pro ně představuje
vítané zpestření. Je to země, jež
rozhodně stojí za návštěvu a poznání. Jedná se prostě o zcela jiný
a obrovsky rozmanitý svět, nad
kterým nezbývá než žasnout.

Martin Černý

Turistický pochod přes Českou Kanadu
Krásná příroda
i historická
architektura na vás
čekají na jihu Čech
u rakouských hranic.

V

květnu uspořádala Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD a ČD Cargo
turistický pochod Českou Kanadou. Nic vám ale nebrání v tom,
abyste si trasu pochodu neprošli
sami či s přáteli, až bude svítit
krásně sluníčko.
Výlet začal v osadě Klášter nedaleko Nové Bystřice. Ještě před
samotnou cestou byla připravena
prohlídka barokního klášterního
kostela s unikátní řezbářskou památkou – Stromem života z roku

1720. Následovala návštěva podzemních prostor se svíčkami
v rukou. Potom turisté konečně
vyrazili do překrásné jarní přírody kolem pohraničních opevnění na mohutný hrad Landštejn.
Pobyt v tomto historickém
místě využili výletníci k prohlídce hradu i k občerstvení. Krátce
po třinácté hodině celá skupina vyrazila na další cestu, konkrétně do Starého Města pod
Landštejnem a dále lesem kolem
vykopávek středověké vesnice
Pfaffenschlag a přilehlých rybníků. Cílem prvního dne pochodu byl Bejčkův mlýn.
Následujícího dne železničáři začali své putování na lesní
silničce poblíž osady Skalka. Šli
hustými lesy až do osady Návary
a Veclov. Po kratší zastávce na ně

DOPORUČUJEME vám NAVŠTÍVIT
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Barokní kostel v osadě Klášter
s unikátním Stromem života.
Hrad Landštejn, který pochází z 12. století.
Ohradu s bizony u osady
Veclov.

Pasoucí se bizoni u Veclova.
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Známou keramickou dílnu
a galerii v Maříži.

Vykopávky středověké vesnice Pfaffenschlag.
Město Slavonice s překrásným renesančním centrem.

Náměstí ve Slavonicích.

čekalo malé překvapení – pozorování několika desítek bizonů
ve zdejší ohradě. Mnoho turistů si
při pohledu na tato zvířata vzpomnělo na dětství, kdy „hltali“
knihy a filmy o indiánech. Odtud
vedla cesta přes dávno zlikvidované vesnice Pernárec a Kuní podél státní hranice s Rakouskem
na Trojmezí. Odtud to byl již kousek do Maříže se známou keramickou dílnou. Závěrečná část
pochodu vedla kolem Areálu československého opevnění.
Třetího dne kroky turistů zamířily kolem unikátního muzea samorostů do městečka
Slavonice. Zde výletníci vystoupili na kostelní věž a podívali se
daleko do kraje. Následovala cesta domů, jak jinak než vlakem.

Jan Fridrich

