Posílejte snímky
do kalendáře ČD
na rok 2011.
Více na www.cd.cz/
/fotosoutěž.
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Pára ve službách
dopravy

Pražské hlavní
nádraží rok poté

Velká voda
si nevybírá

Na třech místech republiky
se představuje putovní
výstava.
STRANA 2

Pokladníci zvládli na novém
místě již několik krizových
situací.
STRANA 4

Do života Šotolových
z Petrovic opět vstoupila
povodeň.
STRANA 7

krátce

sloupek
Tři pilíře tarifu
Českých drah

Rodinný výlet
za skvělou cenu

V neděli 13. června
začaly současně se
změnou jízdního
řádu platit i některé
tarifní novinky.

E

xkluzivně v prodejnách
Kaufland je od 17. červ
na v prodeji Elfíkova kra
bička se dvěma jízdenkami
SONE+ a dalšími dárky
za cenu 890 Kč. Díky jízden
ce SONE+ může celá rodina
vyrazit na výlet, jízden
ka platí ve všech vlacích ČD
po celou sobotu nebo nedě
li. Krabička ukrývá kromě
2 jízdenek SONE+ v hodnotě
900 Kč také modrého plyšo
vého slona Elfíka, želez
niční mapu s tipy na výlet
vlakem a Elfíkovy magnet
ky. V prodeji bude pouze
do vyprodání zásob.

Otevřené pokladny
pro turisty

S

příchodem letní sezo
ny otevřelo KCOD Libe
rec pokladny na turisticky
oblíbených nádražích v re
gionu. První, v Karlovi
cích-Sedmihorkách, leží
v Českém ráji na trati Tur
nov – Jičín. Prodej jízdních
dokladů zde probíhá každý
den od 7.55 do 17.50 h. Ná
vštěvníci Máchova jezera
pak mohou využít poklad
nu na zastávce Staré Spla
vy, kterou obsluhují vlaky
z České Lípy směr Doksy
a Bakov nad Jizerou a opač
ně. Jízdenku si lze zakoupit
vždy od 8 do 17.30 h.

Aktuální reportáže
na webu tv.cd.cz

V

internetové televizi ČD
na adrese tv.cd.cz mů
žete sledovat reportáže za
chycující aktuální dění
na železnici. Poslední pří
spěvky, pod nimiž je vět
šinou podepsán Václav
Žmolík, přibližují napří
klad křest muzejní Bardot
ky, prezentaci motorového
vozu Regio Shuttle v Jih
lavě, první parní víkend
v Lužné u Rakovníka, pouť
Kinematovlaku a nejnověji
i jízdu Vlaku plného úsmě
vů na festival do Zlína.

Nové vlaky
do Domažlic

N

ejpozději v průběhu
roku 2012 budou v Pl
zeňském kraji uváděny
do provozu nové motorové
jednotky. Bude jich nejmé
ně devět a obslouží pře
devším spoje mezi Plzní
a Domažlicemi. Cestujícím
nabídnou výrazně komfort
nější cestování. Kromě no
vých vlaků vyjedou na tratě
Plzeňského kraje také dal
ší částečně nízkopodlažní
soupravy Regionova a mo
dernizované osobní vozy.
Pro elektrizované tratě se
v delším časovém horizon
tu počítá s novými panto
grafy. Celková investice
do modernizace vlaků v kra
ji dosáhne během osmi let
2,5 miliardy Kč.
(pt, tis)

Z

ákladním principem ta
rifní politiky Odboru
produktů a obchodu je ce
nová stabilita základní ta
rifní sazby. Přírůstek tržeb
chceme realizovat aktivní
obchodní a akviziční politi
kou směrem k zákazníkům.

Aleš
Ondrůj
Ředitel
Odboru produktů
a obchodu

KLÍČ K INVESTICÍM. Veřejné dluhopisy, které nezatíží státní rozpočet, pomohou ČD získat potřebné finance.

FOTO Michal Málek

Jak financovat investice
Letošek je rokem, kdy
České dráhy mohou
začít splácet dluh, který
mají nejen ve vztahu
ke svým zákazníkům,
ale i vůči sobě. Mnoho
let zanedbávání
investic končí.

S

oučasný stav vozidlového
parku Českých drah má své
dlouhodobé příčiny v pod
financování železniční dopravy,
kdy již od devadesátých let stát ob
jednával dopravu, ale platil za ni
jen část skutečné ceny. Výsled
kem bylo, že na ČD bylo sice ještě
na mzdy, ale už ne na nové vago
ny a lokomotivy. Vozový park tak
dnes patří k nejstarším v Evropě.

Letošní rok s rekordními
investicemi

Zlepšené hospodaření a loni
uzavřené dlouhodobé smlouvy
s objednavateli veřejné dopra
vy dávají šanci tento stav zlepšit
a ČD hned začaly se změnou. Le
tošní investice dosáhnou rekord

ní hodnoty 10,3 miliardy korun,
příští rok to bude nejméně osm
miliard. Pro srovnání – v roce
2006 investovaly ČD do nových
vozů jen 3,2 miliardy, o rok poz
ději pak 3,3 miliardy.
Peníze na ztrojnásobení in
vestic neleží na generálním ře
ditelství. Nepomůže ani kladný
hospodářský výsledek. Vlastní
zdroje a nevratné dotace od Ev
ropské unie pokryjí něco přes
polovinu potřebné částky, zby
tek je potřeba zajistit z dalších
zdrojů. Ze všech dostupných va
riant je nejlevnější právě finan
cování prostřednictvím veřejných
dluhopisů.
Před několika dny schválily
statutární orgány ČD plán finan
cování investic, který počítá s vy
dáním dluhopisů ve výši tří set
milionů eur. Tento krok je mož
ný jen proto, že budeme genero
vat dostatečný zisk na splácení
svého dluhu.

Nejdříve musíme
získat rating

Přes všechny dřívější neduhy
hospodaření je současný dluh
ČD poměrně nízký a dosahu

ČD jako ostatní
dopravci

Z

průhledněním hospodaření, nastartováním ambiciózního programu obnovy
vozidel a snahou posílit svou
konkurenceschopnost na otevřeném dopravním trhu se
České dráhy zařadily mezi
standardně fungující evropské železniční dopravce. A to
je základní předpoklad, aby
se trvale a zásadně zvyšovala i kvalita služeb poskytovaných cestujícím.

je 2,7násobek ukazatele EBITDA
(provozní zisk před odečtením
odpisů, úroků a daní). Například
bohaté DB mají tento ukazatel
na hodnotě 3,7, norské železni
ce na čtyřnásobku a francouzské
na 5,1násobku.
Přesto bude i hospodaření ČD
před samotným vydáním dlu
hopisů prověřeno renomovanou
mezinárodní ratingovou agentu
rou. Jednou ze tří v Evropě, které
mohou mezinárodní audity pro
vádět. Agentura bude následně

pravidelně kontrolovat hospoda
ření společnosti a její schopnost
plnit závazky vůči věřitelům. To
samozřejmě předpokládá doko
nalou průhlednost účetnictví
drah. Proto bude hospodaření ČD
zároveň přepočítáno, včetně let
2008 a 2009, podle mezinárod
ních účetních standardů IFRS,
jimiž se řídí všechny společnos
ti obchodované na mezinárod
ních finančních trzích.

Zlepší se celková bilance
státního rozpočtu

Dluhopisy jsou ekonomicky nej
rozumnějším řešením a navíc ne
zatíží státní rozpočet. Například
na financování železnic od spo
lečnosti Eurofima je potřeba ga
rance státu a ta se podle pravidel
EU počítá automaticky jako stát
ní výdaj.
S tím, jak se budou splácet
dřívější úvěry Eurofima, se bude
snižovat i rozsah garancí státu
a zlepšovat celková bilance stát
ního rozpočtu. Také proto se
k plánu financování investic Čes
kých drah staví kladně i Minis
terstvo financí.
MICHAL MÁLEK

Symbolické jízdné zlákalo tisíce lidí
Mimořádné akční
nabídky Českých drah
vyzkoušet si vlaková
spojení za nízké jízdné
využily čtyři a půl
tisíce zájemců.

Č

eské dráhy umožnily
od března do června spo
lečně s vybranými kraji či
městy široké veřejnosti jízdu vla
kem za symbolické jízdné. Cílem
bylo umožnit snadné a levné ces
tování vlakem obzvlášť tam, kde
nabízíme nové produkty a kvalit
ní spojení.„Předpokládali jsme,
že řada námi oslovených lidí za
čne vlak používat pro jízdy do prá
ce či jen za zábavou. Na některých
trasách jsme proto předvedli
rychlé a pohodlné spojení jednot
kami CityElefant. Tento dopravní
koncept jsme zaměřili na ty, kte
ří zatím dávají přednost svým au
tomobilům. Mohu konstatovat,
že výsledkem naší akční nabídky
je zvýšení zájmu o cestování vla

kem,“ říká ředitel Odboru pro
duktů a obchodu ČD Aleš Ondrůj.
Propagační akce začala 9. břez
na, kdy si mohli nejen obyvatelé
Milovic vyzkoušet přímé spojení
vlakem do Prahy a zpět. Koruno
vé zpáteční jízdné oslovilo skoro
sedm set zájemců. Koncem dub
na si mohli jízdu za symbolickou
korunu naopak vychutnat oby
vatelé Moravskoslezského kraje.
Především občané Havířova
měli možnost využít
přímé spojení kli
matizovanými
vlaky CityEle

fant do Ostravy a zpět. Zpáteč
ních jízdenek za speciální cenu
využilo asi 1 200 lidí.
Pro desetikorunovou zpáteč
ní jízdenku na přímé vlaky ze
Šumperka do Olomouce si při
šlo 25. května téměř devět stovek
cestujících. Na osmi vybraných
osobních vlacích se zájemci opět
svezli moderními jednotka
mi CityElefant, které ČD
nasadily v regionu

od 8. do 31. května. Stranou zá
jmu nezůstal ani Ústecký kraj,
kde ve čtvrtek 27. května neodola
lo nabídce levné jízdy po železni
ci asi čtyři sta zájemců z Jirkova,
Kadaně a Chomutova.
Korunové jízdné si přišli vy
zkoušet i na západě Čech. V úterý
8. června se tak dalo jezdit z Aše
do Chebu a zpět, kde se pro velký
zájem musely pravidelné vlaky,
vedené jednotkami Regiono
va, zdvojovat. O dva dny později
mohli akční nabídky za 1 Kč vyu
žít obyvatelé ze Stříbra a svézt se
levně do centra Plzeňského kraje.
Této možnosti využily přibližně
čtyři stovky cestujících.
Propagační jízdu vlakem z Aše
do Chebu absolvoval také ašský
starosta Dalibor Blažek. „Vlakem
jsem nejel delší čas, takže jsem
příjemně překvapený především
mnohem kratší dobou jízdy z Aše
do Chebu. Pamatuji doby, kdy se
jezdilo téměř hodinu, takže sou
časných třicet šest minut pova
žuji za důvod, proč vlak častěji
využívat.“
MARTIN HARÁK

Pokud nenastanou nějaké
extrémní skutečnosti, chce
me, aby si zákazník odvy
kl na neblahou skutečnost,
že vždy v prosinci, s novým
jízdním řádem, pocítí také
změnu cen. Toto je první pi
líř, na kterém stojí tarifní
architektura ČD.
Druhým pilířem je tzv.
dynamická tarifní nabídka.
Sem patří známá nabídka
eLiška, mezinárodní eTi
ket a nově také SporoTiket.
Cílem je oslovovat zejména
nové zákazníky – ty, kteří si
kupují jízdenku v předpro
deji, rozhodují se zejména
na základě ceny a preferu
jí moderní metody nákupu,
jako je například internet.
Je to osvědčená cesta, na kte
ré postavily svůj úspěch ne
jen nízkonákladové letecké
společnosti, ale na které sto
jí také tarifní architektura
německých drah. Princip –
čím dříve kupuji, tím mám
větší šanci na lepší cenu –
ČD posílí ještě letos.
Třetím a posledním pilí
řem jsou akční časově ome
zené nabídky za super cenu.
Jsou určeny zejména k mo
tivaci nových zákazníků,
aby jen na základě skvělé
ceny cestovali vlakem. Sem
patří nabídky typu ČD Net
Lidl, ČD Tip nebo nově sed
midenní zpáteční jízdenky
a SONE+ prodávané v ome
zeném počtu obchodními
řetězci Globus a Kaufland.

anketa
Jaká novinka vás
naposledy zaujala?
Mária Třísková

Studentka,
Dolní Lutyně
Nevím, jest
li to je novinka,
ale jezdím kaž
dý den do Ostravy na měsíč
ník. Je to super výhodné pro
dojíždění do školy.

Martin Raška

Student,
Kopřivnice
Na interneto
vých stránkách
Českých drah
jsem si všiml, že půjde kou
pit za dost výhodnou cenu
jízdenku na Slovensko.

Jarmila Kostecká

Důchodkyně,
Havířov
Určitě druhá
změna jízdního
řádu. Těší mě, že
se netýká vlaků, které pravi
delně používám.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
Soutěž o víkend
na zámku
Připravili jsme SMS
soutěž, jejímiž
hlavními výhrami
budou víkendové
pobyty na zámku.

S

outěž se koná od 5. červ
na do 4. července 2010,
pro účast v ní je zapotřebí
zakoupit si v daném obdo
bí v sobotu či v neděli vni
trostátní jízdenku a zaslat
její číslo, číslo výdejny a da
tum prodeje formou SMS
na telefonní číslo 900 11 03
nebo na internetovou adre
su www.cd.cz/soutez. Jíz

denka může být zakoupena
u pokladní přepážky, popř.
elektronicky prostřednic
tvím e-shopu Českých drah.
Soutěž je rozdělena
na 10 částí, a to podle počtu
víkendových dnů. V kaž
dém kole jsou ve hře tyto
výhry: 1 víkend na zámku
pro celou rodinu, 25 tašek
přes rameno, 25 nerezových
termosek a 150 krabiček
na svačinu. Celkem tedy
půjde o 2 100 cen. V jedné
SMS je možno odeslat jeden
kód jízdenky. Každé desá
té platné zadání v rámci da
ného kola získává krabičku
na svačinu, pokud budete
v pořadí padesátý, vyhra
jete termosku, na každého
stého účastníka čeká taška
a tisící správné zadání pak
přinese víkendový pobyt
na zámku Loučeň nebo Ná
měšť nad Oslavou.
Podrobnější informace
včetně úplného znění pra
videl naleznete na adrese
www.cd.cz/soutez.
(pt)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 5.–11. 6.

24/2010

Putovní výstava o páře

ještě po dlouhou dobu jejího fun
gování. Parní lokomotivy se staly
nedílnou součástí života několi
ka lidských generací, a proto se
organizátoři rozhodli na pojízd
né výstavě prezentovat i několik
vzácných artefaktů z těchto stro
jů. Zájemce o železniční historii

Není mnoho vynálezů,
které přeměnily obraz
světa i společenský
život tak výrazně
jako parní stroj.
A právě jemu je
věnována putovní
výstava ve speciálně
upraveném
železničním voze.

parní stroj
znamenal zlom
V dopravě I V celé
společnosti.

V

úterý 8. června se na ná
draží Zlín střed otevřela ši
roké veřejnosti netradiční
výstava s názvem Pára v dopra
vě. Exponáty, které jsou vystave
ny přímo ve speciálně upraveném
železničním vagonu, si během
června mohou postupně prohléd
nout zájemci ve Zlíně, Ostravě
a Liberci. Výstava probíhá ve spo
lupráci se společnostmi České
dráhy a ČD Cargo.

ORGANIZÁTOR. Duší celého projektu je Tomáš Šula, který odpoFoto AUTOR (2x)
vídal jak na otázky novinářů, tak i návštěvníků.

Nové technologie
potřebují správný čas

„Tato netradiční výstava je pořá
dána v rámci projektu Technolo
gické a ekonomické kompetence
pro Evropský výzkumný prostor
(TE-ERA). Jejím dějištěm se stal
speciálně upravený poštovní vůz
Českých drah. V dobovém va
gonu si návštěvníci mohou pro
hlédnout bezpočet fotografií,
dokumentů i modelů. Poznají, jak
funguje parní stroj, jehož vyná
lez umožnil obrovský rozvoj celé
řady odvětví. Parní stroje zna
menaly zlomový okamžik nejen
v rozvoji dopravy, ale také celé lid
ské společnosti,“ říká Tomáš Šula
z Fakulty multimediálních komu
nikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, který je duší celé výstavy.
Na příkladu technologie pra
cující na principu využití ener
gie stlačené páry, která se ve své
době stala převratnou novinkou,
má výstava zdůraznit ekonomic
ký význam technologické inova
ce pro společnost. Na historickém
vývoji je možné jasně ukázat, že
technologie potřebují pro svůj
rozvoj a následné využití vhodné
prostředí, načasování, ale také
dostatek finančních zdrojů.

K vidění jsou vzácné
artefakty

Parní stroj měl obrovský význam
nejen v počátcích železnice, ale

zaujmou pečlivě ošetřované ex
ponáty ze sbírky Martina Šůsta
la z Valašského Meziříčí.
Určitě stojí za to se podívat
na parní brzdič Škoda N/O, který
fungoval, jak již z názvu vyplývá,
k brzdění vlaků, a to ve dvou po
lohách. První sloužila pro osob
ní, druhá pak pro nákladní vlaky.
Stranou zájmu určitě nezůstane
ani bronzový odlitek, který plnil
funkci napáječe k plnění kotle vo
dou parní lokomotivy za provozu.

Modely fungují stejně
jako jejich předlohy

PARNÍ STROJ. Expozici putovní výstavy ozdobilo dvanáct temaFOTO TOMÁŠ JAKUBEC
tických velkoformátových fotografií.

INFO O VÝSTAVě
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Putovní výstava Pára
v dopravě probíhá denně od 9 do 18 h ještě v těchto
železničních stanicích:
• Ostrava-Svinov
15. až 20. 6. 2010
• Liberec
23. až 27. 6. 2010

2
Pořadatelé předváděli ve Zlíně
rovněž model lokomobily.

Na výstavě je mimo jiné
k vidění 12 uměleckých
velkoformátových fotografií
na téma parní stroj a 3 funkční makety parního stroje (lokomobila-parní traktor, parní
stroj s bruskou a parní turbína
s elektrickým generátorem).

Patrně největším lákadlem pro
malé a i velké návštěvníky jsou
tři funkční modely různých par
ních strojů, které fungují úplně
stejně jako jejich opravdoví před
chůdci. Jedním z takových mo
delů je lokomobila, neboli parní
traktor, která sloužila v dávných
dobách pro dopravu objemných
nákladů po silnici. Do trakto
ru zkonstruovaného v roce 1859
Thomasem Avelingem byl zasta
věn parní pohon, který poměrně
efektivně udržoval vozidlo v po
hybu. Lokomobila byla prvním
samohybným strojem v historii.
Mezi další vystavené zajíma
vosti patří parní turbína s elek
trickým generátorem, kterou
vynalezl v roce 1884 Sir Charles
Parsons. Tento typ turbíny se
dodnes využívá k pohonu elek
trických generátorů v jaderných
a tepelných elektrárnách.
„Výstava je ztvárněna netra
diční a zábavnou formou tak,
aby byla přístupná co největší
mu počtu návštěvníků,“ potvr
zuje Tomáš Šula a dodává: „Díky
finanční podpoře z Operačního
programu Vzdělávání pro konku
renceschopnost je vstup do expo
zice zdarma.“  MARTIN HARÁK

pro vás
S In-kartou
do Čedoku
Zákaznický program
ČD Bonus se rozšířil
o dalšího partnera
– tradiční cestovní
kancelář Čedok.

Č

edok nabízí kompletní
nabídku zájezdů do více
než 50 zemí pěti kontinen
tů, včetně dovolené v Čes
ké republice a na Slovensku.
Jedná se o zájezdy autoka
rové, vlastní dopravou a le
tecké, pobytové, poznávací,
lyžařské i exotické. Pokud
si nevyberete z běžné ka

Viktoria
O´Rourke
Manažerka
projektu
ČD Bonus

talogové nabídky cestovní
kanceláře, dovolenou podle
přání vám sestaví oddělení
Exclusive Travel Čedok.
Držitelům platných Inkaret ČD bude poskytována
na všech pobočkách Čedoku
sleva ve výši sedm procent
ze základní ceny zahranič
ních katalogových nabídek,
vyjma zájezdů na Kanár
ské ostrovy, do Tuniska,
Francie a lyžařských zájez
dů. Na katalogové zájezdy
do Francie, lyžařské a tu
zemské zájezdy s výjimkou
těch, které jsou označe
ny Délka pobytu dle přání
zákazníka, lze získat pě
tiprocentní slevu ze základ
ní ceny.
Levnější zájezd mohou
získat nejen držitelé In-kar
ty, ale i všechny další oso
by, které s nimi společně
cestují. Sleva se nevztahuje
na příplatky a doplatky, na
příklad cestovní pojištění,
letištní taxy, palivové pří
platky či fakultativní služ
by. Slevy nelze vzájemně
sčítat ani kombinovat.
Více informací o zájez
dech či adresy poboček na
leznete na internetové
adrese www.cedok.cz. Mů
žete rovněž volat zdarma
na 800 112 112 nebo zaslat
e-mail na info@cedok.cz.

ÚOHS: Zakázka ČD Cargo na cisterny je v pořádku
Ú
■ 7 % pozitivní
■ 5 % negativní
■ 88 % neutrální

M

édia se v uplynulém
období věnovala pře
devším zprávám ekonomic
kého charakteru. Největší
pozornosti se dostalo infor
macím o chystaném vydání
mezinárodních dluhopisů
za až 7,5 miliardy Kč, které
schválila Dozorčí rada Čes
kých drah.
Značný zájem vyvolal
také nový zákon o veřejné
dopravě, který sjednocuje
pravidla zadávání doprav
ních zakázek a který pode
psal prezident Václav Klaus.
Frekventovaným téma
tem se vzhledem k rozbí
hající se turistické sezoně
stávají stále častěji infor
mace o výlukách a změnách
v jízdním řádu, obzvlášť
v regionálním tisku. Všech
ny výstupy spadaly do kate
gorie neutrálních.
Rozporuplných reakcí se
dočkala především zpráva,
že MD ČR nemá dostatek
peněz pro propouštěné že
lezničáře. V doprovodném
sociálním programu pro le
tošek 121 milionů Kč.
Pozitivní výstupy opět re
prezentují především sle
vové akce a zvláštní spoje.
Kladný ohlas si vyslou
žil speciální vlak za koru
nu ze Stříbra do Plzně a zpět
nebo akce spojené se Dnem
dětí a festivalem ve Zlíně.

čelové a nepravdivé spekulace
redaktora Mladé fronty Dnes
Jana Sůry se nepotvrdily. Dne
10. dubna se v článcích ČD Car
go na sporných nákupech a Anti
monopolní úřad začal vyšetřovat
zakázku na nákup železničních
cisteren snažil neetickým způ
sobem vytvořit zdání, že veřejná
zakázka ČD Cargo na dodávku
50 kusů cisternových vozů řady
Zacns není v pořádku.
ČD Cargo obdrželo 7. června
od Úřadu pro ochranu hospodář
ské soutěže (ÚOHS) výsledek šet

ření podnětu, který ÚOHS obdržel
od neúspěšného zájemce o zakáz
ku. Úřad ve svém vyjádření uve
dl, že přezkoumal zadání veřejné
zakázky v celém rozsahu a že ne
shledal důvody pro zahájení
správního řízení.
První námitkou stěžovatele
bylo, že lhůta pro podání nabí
dek nebyla dostatečně dlouhá.
ČD Cargo ji však stanovilo v cel
kové délce 52 dnů, což je o 7 dní
déle, než je lhůta stanovená záko
nem. ÚOHS konstatoval, že lhůta
pro podání nabídek nebyla nepři

měřená a že zadavatel postupoval
v souladu se zákonem.
Druhou námitkou bylo, že v za
kázce byl omezen okruh uchaze
čů požadavkem na předložení
osvědčení způsobilosti pro sva
řování vozidel podle normy EN
15085 i osvědčení způsobilosti po
dle interního předpisu ČD V 95/5.
ÚOHS konstatoval, že zadavatel
byl oprávněn v rámci prokázání
kvalifikace požadovat předložení
certifikátu podle tohoto předpisu
ČD. Pro úplnost uvedl, že je har
monizován s normou EN 15085.

Stěžovatel dále namítal, že za
davatel požadoval předložení do
kladů, které prokazují schválení
nabízeného typu cisternového
vozu k provozu na železničních
tratích a vlečkách ve státech EU
a ostatních členských státech
UIC, ještě před podpisem smlou
vy. ÚOHS uvedl, že doklady zada
vatel požadoval předložit až před
uzavřením smlouvy a neshledal
tento požadavek za nepřiměřený
předmětu zakázky.
Poslední námitkou bylo stano
vení dílčích hodnotících kritérií.

Zadavatel stanovil jako základní
hodnotící kritérium ekonomic
kou výhodnost nabídky. Jako díl
čí kritéria stanovil: 1. nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH (váha
45 procent), 2. technickou úroveň
řešení (váha 30 procent), 3. navý
šení smluvní pokuty za prodle
ní s plněním předmětu zakázky
(váha 25 procent). ÚOHS potvr
dil, že tento postup je v souladu
se zákonem.
ÚOHS tak svým rozhodnu
tím potvrdil dřívější stanovisko
ČD Cargo.
Zdeněk Větrovec

Kontrola je nezastupitelnou činností
Ředitelé Regionálních
center provozu
Českých drah mají
jednoznačnou
povinnost vykonávat
průběžnou kontrolní
činnost v obvodu
své působnosti.

J

edné z plánovaných kontrol
Regionálního centra provo
zu Brno se před nedávnem
mohla zúčastnit i naše redakce.
Ředitel RCP Brno Pavel Surý si
za spoluúčasti hlavního doprav
ního kontrolora Rudolfa Uhlíře
vybral Horní Cerekev na samot
ných hranicích kraje Vysočina.
„Stanice v Horní Cerekvi je vyba
vena elektromechanickým za
bezpečovacím zařízením druhé
kategorie, doplněným rychlost
ní návěstní soustavou. Na při
lehlých mezistaničních úsecích

DOHLED. I když se to může zdát zbytečné, kontrolní činnost je v provozu nutná a má nezastupitelné místo.
do Jihlávky a do Batelova na tra
ti Veselí nad Lužnicí – Jihlava na
jdeme reléový poloautomatický
blok, mezistaniční úsek Horní
Cerekev – Dobrá Voda u Pelhři
mova již využívá stejně jako celá

Foto AUTOR (2x)

trať Horní Cerekev – Tábor traťo
vé zabezpečovací zařízení třetí
kategorie – automatické hradlo
AHP-3. Celá regionální spojni
ce do Tábora je dálkově ovládá
na ze stanice Pelhřimov,“ popsal

na úvod provozní situaci ředitel
Surý.
Po příjezdu do Horní Cerekve
a představení se službu konající
mu výpravčímu Václavu Janouš
kovi započala samotná kontrola,
a to provedením orientační de
chové zkoušky na dodržování
zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových lá
tek. Později byla tato vykonána
i u obou signalistů na jejich pra
covištích. Po provedení zkoušky
s negativním výsledkem zkontro
loval ředitel RCP Brno psanou do
kumentaci. „Jde o řadu úředních
dokumentů, jako jsou například
písemné rozkazy, odevzdávky
dopravní služby, telefonní zápis
ník či záznamník poruch. Zjistil
jsem a vytkl například panu vý
pravčímu několik drobných zá
vad při sepisování písemných
rozkazů,“ sdělil své prvotní do
jmy Pavel Surý.
Hlavní kontrolor dopravy Ru
dolf Uhlíř se při své činnosti za

měřil na přímý výkon dopravní
služby výpravčího. „Musel jsem
prověřit obsluhu zabezpečovací
ho zařízení a staničního rozhla
su, vzájemnou komunikaci při
přípravě vlakové cesty, ale i sa
motnou výpravu jednotlivých
vlaků. Zkontrolovat jsem musel
i záznamové zařízení REDAT,
kde jsem zjistil závadu v hovo
rové kázni, které se dopustil
výpravčí jedné ze sousedních
stanic.“
Na obou stavědlech vytkl Ru
dolf Uhlíř oběma signalistům
nesprávné opravování omylem
zapsaných údajů v Zápisníku
volnosti a správného postavení
vlakové cesty. A jaký byl závěr
celé kontroly? Po návratu do do
pravní kanceláře seznámil ře
ditel Surý výpravčího Janouška
se zjištěnými závadami a infor
moval ho o předání zápisu z celé
kontrolní mise přednostovi Pro
vozního obvodu Jihlava.
MARTIN HARÁK
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Celá jižní Morava je integrována
Prvního července bude v Jihomoravském kraji
dokončena integrace všech druhů dopravy
do jednoho systému. Jak s potěšením konstatuje
ředitel společnosti KORDIS JMK Jaromír Holec,
jde o završení několikaletého procesu.

O

d začátku prázdnin bude
v rámci IDS JMK provozo
váno 330 linek, z toho 26
železničních, 195 regionálních
autobusových, 73 městských
v Brně a 36 městských v ostat
ních městech kraje. V pracovní
dny na nich pojede dohromady
30 tisíc spojů. Na celkovém po
čtu 1 300 vypravovaných vozidel
se podílí přibližně 80 souprav ČD
pro zajištění vozby osobních vla
ků, 10 souprav vyhrazených pro
spěšné vlaky a 20 pro rychlíky.
Můžete se krátce ohlédnout
do historie jihomoravské
integrace?
V roce 2002 vznikla společnost
KORDIS JMK, koordinátor jiho
moravské integrované dopravy.
V té době se nejen představitelé
kraje, ale i statutárního města
Brna rozhodli, že problemati
ka dopravní obslužnosti se bude
řešit pomocí jednotného in
tegrovaného systému. Tím
byl položen základ několika
leté postupné realizace, která
končí letošním 1. červencem,
kdy již celý kraj bude dopravně
zaintegrován.

Měl KORDIS nějaký vzor v zahraničí či tuzemsku?
Ihned po našem založení jsme
začali komunikovat s velkými
koordinátory integrované dopra
vy – pražskou společností ROPID
a moravskoslezským koordiná
torem KODIS. Díky velkému
pochopení jsme mohli načer

Při přípravě
jsme přebírali
zkušenosti od nás
i ze zahraničí.
pat řadu užitečných zkušeností
a možná i proto se nám podaři
lo připravit propracovaný systém
dopravní integrace na jihu Mo
ravy. Se svými vlastními zku
šenostmi jsme se naopak i my
později podělili s každým, kdo
o ně projevil zájem. Při tvorbě
základních principů fungová
ní naší integrace jsme vycháze
li pochopitelně i ze zahraničních
vzorů – konkrétně rakouského
tarifního svazu VOR se sídlem
ve Vídni.

JAROMÍR HOLEC
Ředitel společnosti
KORDIS JMK

J

e absolventem Vysokého
učení technického v Brně,
obor konstrukce a dopravní
stavby, specializace silniční
a městské dopravní inženýrství. Praxi získal v Dopravně
inženýrské organizaci města Brna jako projektant v oddělení koncepce a rozvoje
dopravy, později zastával
funkci vedoucího investičního oddělení.
V roce 1990 přešel do Dopravního podniku města
Brna, kde byl vedoucím investičního odboru. Po působení v soukromé firmě
se roku 2002 stal ředitelem
a později i jednatelem společnosti KORDIS JMK, která je
koordinátorem integrované
dopravy na území Jihomoravského kraje.

Jak se stanovily principy a pravidla, podle kterých systém
funguje?
Principy a pravidla byly schva
lovány v zastupitelstvech Jiho
moravského kraje a města Brna
a současně projednávány s jed
notlivými obcemi a také dopravci
v kraji. Díky pochopení a vstříc
nosti politické reprezentace na
příč celým politickým spektrem
vyvrcholilo naše úsilí k 1. lednu
2004, kdy byla spuštěna první
etapa IDS JMK.

Jakou funkci plní v integrovaném systému železnice?
Vzhledem k tomu, že jsme zaved
li přestupní systém, záležitost
do vzniku integrace spíše ojedině
lou, začala železnice plnit zásad
ní úlohu v přepravních proudech.
Všechny tratě vycházející z kraj
ské metropole se staly dopravními
páteřemi, na které plynule navá
zaly linkové autobusy. Současně
začala železnice fungovat po úze
mí Brna částečně jako městská
doprava. Nejvíce v úseku Chrlice
– hlavní nádraží, ale také mezi
hlavním nádražím a Řečkovice
mi. Právě na této trase byla vybu
dována nová a dlouhá léta žádaná
zastávka Lesná, kde v krátké době
významně narostl počet cestují
cích. Mimo to se nám podaři
la ojedinělá věc i v rámci jiných
českých a moravských integrací.
Od prvopočátku IDS jsme vždy
měli a dosud máme k dispozici

záložní vlakovou soupravu, kte
rá je schopna vyjet v případě ja
kékoli potřeby či poruchy.
Plánuje kraj další vylepšení
v oblasti železniční dopravy?
Využíváme především ojedině
lé výhody železnice – její velké
jednorázové přepravní kapaci
ty. Naším záměrem je postupná

Od počátku IDS
máme k dispozici
záložní vlakovou
soupravu.
obnova vozidlového parku, který
bude odpovídat dnešní době. Sou
časná dlouhodobá smlouva, kte
rou má kraj uzavřenu s Českými
drahami, dává záruku na nákup
nových vozidel jak pro motoro
vou, tak i elektrickou trakci, kde
akcentujeme pochopitelně i níz
kopodlažnost. Svou nezastupi
telnou roli hraje také železniční
infrastruktura, kde očekáváme
postupné vylepšování stavu tratí
a také výstavbu některých nových
zastávek včetně odpovídajících
nástupních ploch. Některé drob
nější úpravy na infrastruktuře by
nám pomohly i k lepšímu linko
vání spojů. Vzpomenu například
kolejovou spojku na Boskovice, ze
Šakvic na Hustopeče či v oblasti
Křenovic.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 12. díl

Beer
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Beer

50 54 20-38

34

140 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1992–1994

MOVO Plzeň

V

ůz řady Beer je čtyřnápravový osobní vůz 2. třídy určený pro vnitrostátní provoz. Střední část vozu je rozdělena příčkami na 2 klasické šestimístné oddíly, 1 trojoddíl
patnáctimístný, 2 dvojoddíly desetimístné a 1 pětimístný oddíl s dětskou sedačkou, resp. šestimístný oddíl bez
dětské sedačky. V postranní chodbě je umístěno osm doplňkových sedadel. Vůz má dva upravené podvozky Görlitz V, resp. Görlitz Va a je vybaven samočinnou tlakovou
brzdou DAKOs brzdovými špalíky. V rámci modernizace
je dosazen centrální zdroj energie. Systém teplovzdušného vytápění s elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací s možností ruční regulace v oddílech
byl zachován. Vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn
a kabelem UIC.

Oddílů

6

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

60

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

39/44 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 232 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 883 mm

A

kce nazvaná Jízda pro Acentrum začala ve čtvr
tek 3. června před osmou
hodinou ranní na zastávce Ústí
nad Orlicí město, kde na bez
bariérovém nástupišti čekalo
25 dětí z tamní Speciální základ
ní školy.
Za pár minut dorazila motoro
vá jednotka Regionova označe
ná symboly Pardubického kraje
a se svými cestujícími následně
pokračovala do České Třebové.
Tam již vlak vyhlíželo dvanáct
dětí z denního stacionáře A-cen
trum. „Pro děti ústeckoorlické
Speciální školy a jejich dopro
vod jsme rezervovali z větší části

Jak probíhá motivační
soutěž pro zaměstnance
a jaké jsou průběžné
výsledky?

O

bě soutěže pro zaměst
nance, In-karta – Mo
tivační soutěž pro prodejní
týmy i soutěž In-karta s apli
kací In-gold – Motivační bo
nus, byly zahájeny letos
1. května. Máme za sebou
jeden měsíc, a tak můžeme
zveřejnit první výsledky.
V pořadí Top 40 prodej
ních týmů se nejvýše umís
tila stanice Praha hlavní
nádraží, dále následují
Brno hl. n., Ostrava-Svinov,
Praha-Smíchov, Praha-Li

Madla
Macounová
Oddělení prodeje
O28 GŘ ČD
beň, Přerov, Olomouc hl.
n., Ostrava hl. n., Opava
východ a Nymburk hl. n.
V hodnocení podle kategorií
stanic se po bok pražského
hlavního (kat. 5) a libeňské
ho nádraží (kat. 4) zařadily
Hranice na Moravě coby nej
lepší stanice v kategorii 3.
Soutěž je zajímavá jak pro
zaměstnance, tak i přínos
ná pro naši firmu, což vy
plývá z porovnání počtu
prodaných In-karet s apli
kací In-zákazník a In-se
nior za květen 2009 a 2010.
Zatímco před rokem se pro
dalo 4 598 In-karet, letos
už jich bylo 9 207, což zna
mená meziroční nárůst
o 4 609 kusů.
Podmínky a systém bo
nifikace naleznete v Že
lezničáři č. 18/2010 nebo
na internetových stránkách
Českých drah. Všem zapoje
ným děkujeme za aktivitu
a přejeme úspěch, ostatním
připomínáme, že stále je
možnost se zúčastnit, sou
těž trvá do 30. srpna 2010.

Zaostáváme
za standardy
V polovině května se
v Praze uskutečnilo
setkání na téma Důvody
investic do rozvoje
dopravní infrastruktury.

P

oddíl v motorovém voze se stan
dardní výškou podlahy. Naopak
děti z České Třebové, jež jsou vět
šinou upoutané na vozíku, jsme
soustředili ve snížené části vla
ku. Jezdíme pro postižné děti
dvakrát do roka a nyní jsme po
prvé projeli trasu ze Šumperka
do Velkých Losin, na které jinak
jezdí soukromý dopravce,“ uve
dl během jízdy zvláštního vla
ku Michal Štěpán, ředitel KCOD
Pardubice.

ní pohled třeba nevypadá. Mini
málně ještě čtrnáct dní po jízdě si
pokaždé sdělují své dojmy z vlaku
a celou akcí doslova žijí. Je to pro
ně obrovský povzbuzující zážitek
a hlavně si na cestě utuží svůj
kolektiv, což je pro ně dost dů
ležité. Chtěla bych vyzdvihnout
velkou ochotu kolegů z Českých
drah, kteří nám pomáhali s vo
zíky i dětmi samotnými.“

Velký zájem
o výlet vlakem

Na závěr dodejme, že účastníci
speciální jízdy byli ve vlaku ob
darováni sladkostmi a drobnými
dárky, mezi kterými nechyběl
ani populární časopis ČD pro
malé cestující Můj vláček. Po do
jezdu do Velkých Losin byla pro
děti připravena nejen prohlíd
ka tamního zámku, ale také
vyjížďka motorovým vláčkem
nazvaným Lázeňský expres. Od
poledne se výprava spokojených
výletníků vydala Regionovou
zpět do svých domovů.

(mh)

„Naše děti měly o výlet vlakem
zájem dávno před termínem
konání. Strašně se na něj těši
ly a zájem byl tak velký, že jsme
museli několik dětí odmítnout.
Ty naopak vezmeme s sebou příš
tě. Do Velkých Losin jeli klien
ti se střední a těžkou retardací,
kteří jsou ale schopni vnímat,
co se děje okolo nich. Řada z na
šich dětí jede možná vlakem po
prvé, protože na výlety jezdíme
spíše autobusem. Jsem moc ráda,

Soutěž týmů
pokračuje

doprava

Postižené děti se svezly Regionovou
Krajské centrum osobní
dopravy Pardubice
vypravilo zvláštní vlak
pro postižené děti.
Ty svezla Regionova
z Ústí nad Orlicí
do Velkých Losin.

odpovídá

Mezi dárky nechyběl
ani oblíbený časopis

MŮJ VLÁČEK. Jízdu si děti mohly zkrátit prohlížením časopisu Českých
drah pro nejmenší, který dostaly spolu s dalšími dárky.
že České dráhy pro nás přistavily
moderní vlak, který je nejen po
hodlný, ale zároveň má velkou
toaletu, což v autobusech nezná
me,“ řekla své dojmy týdeníku
Železničář vedoucí učitelka Mar
cela Tomášová ze Speciální školy
v Ústí nad Orlicí.

Foto AUTOR

Ředitelka českotřebovského tý
denního stacionáře A-centrum
Eva Ostruszková doplnila, že je
jich klienti jsou po dětské moz
kové obrně, mentálně postižení
či s kombinovanými vadami.
„Děti intenzivně vnímají jízdu
po železnici, i když to tak na prv

rvní setkání z cyklu Do
pravní infrastruktura
ČR pořádal Institut pro ve
řejnou diskusi. Z prezentací
hostů zastupujících jednot
livé druhy dopravy a debaty,
do níž se zapojila řada od
borníků, vyplynulo něko
lik závěrů.
Česká republika se
i na prahu 21. století potý
ká s problémem nedokon
čené základní dopravní sítě
– především dálnic, moder
nizovaných železničních
koridorů a obchvatů měst.
Za evropskými standardy
také zaostáváme v technic
kém stavu dopravních cest
a ve výši výdajů na opravy
a údržbu. Dopravní politika
ČR musí vymezit jasné pri
ority a nastavit věcný a ča
sový harmonogram dalšího
rozvoje. Je nejvyšší čas sta
novit také harmonogram
vybudování vysokorychlost
ních železničních tratí.
Komplikací dopravních
investic je legislativa umož
ňující účelové napadání
správních rozhodnutí, nad
standardní požadavky a blo
kování procesu přípravy
a realizace investic. To vše
vede k prodražování staveb.
Neprodleně je nutné zavést
systém expertizy (supervi
ze) nákladů staveb sledující
efektivitu a účelnost vyna
kládaných zdrojů v průbě
hu celého projektu.
(pt)

4

partneři
Konference
Intermodal 2010

provoz a technika
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Zvládají i krizové situace

ibžd

K

O

odborným setkáním
pořádaným Univerzi
tou Pardubice patří mimo
jiné také konference Inter
modal. Letošní, již třinác
tý ročník se konal 27. dubna
2010 a jeho nosné téma zně
lo Trendy intermodality
v Evropě. Mezi účastníky
konference nechyběli kro
mě představitelů logistic
kých operátorů pracovníci
českého i slovenského Mi
nisterstva dopravy. V pří
spěvcích zazněly velmi
zajímavé pohledy na kom
binovanou dopravu a na její
pozici na dopravním trhu.
Účastníci řešili prak
tické otázky provozu kon
krétního terminálu, jakož
i perspektivy a investič
ní záměry. Zástupci obou
ministerstev dopravy pak
poukázali na význam kom
binované dopravy v doprav
ní infrastruktuře státu
i Evropy, na trendy vývo
je objemů přeprav a také
na otázky finanční podpory
státu do této oblasti.

dpoledne mezi žst. Stu
dénka a Sedlnice vy
kolejil za jízdy nákladního
vlaku Pn 60970 kolejový
jeřáb GEK 80 jednou ná
pravou v km 2,064. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 60 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

Hořovice – Zdice
6. června

O

dpoledne mezi žst. Ho
řovice a Zdice došlo
za jízdy rychlíku 969 k za
hoření lokomotivy 363.117-3.
Nikdo nebyl zraněn, ško
da byla předběžně vyčíslena
na 70 tisíc Kč. Událost šetří
RIBŽD Praha.

Zlín – Lípa n. Dřev.
7. června

V

Parková železnice
v Modřicích u Brna

V

sobotu 22. května byl
otevřen více než pěti
hektarový zábavní areál po
blíž známého obchodního
centra Olympia v Modřicích
u Brna, jehož součástí je
i parková železnice, po níž
jezdí vláčky nejen v „elek
trické“, ale i parní trakci.
Provoz na miniaturní dráze
zabezpečuje Společnost mo
ravských parkových drah.
Parkovou dráhu u Olym
pie tvoří kombinované ko
lejiště pro modely velikosti
5 a 7, tedy nesouosá splítka
rozchodu 127 a 184 mm. Dél
ka okruhu činí zhruba 1,4
kilometru, což řadí dráhu

mezi nejdelší v Evropě. Ma
ximální stoupání dosahuje
deseti promile, minimál
ní poloměr traťových kolejí
je dvanáct metrů. Nácestná
smyčka umožňuje délkovou
variabilitu jízdy.
Zábavní park je volně
přístupný a lze jej navští
vit od dubna do října vždy
mezi devátou hodinou ran
ní a desátou večerní.

Seminář na téma
falešné jízdenky

V

e dnech 7. a 8. června
uspořádal O16 ve spolu
práci s O28 na půdě GŘ me
zinárodní seminář VLR
a KOP, který se týkal rozpo
znávání a odhalování fa
lešných mezinárodních
jízdenek. Přednášející
mi byli Daniel Fankhauser
z Odboru bezpečnosti Švý
carských spolkových drah
(SBB) a Peter Beelen z ho
landské společnosti Eurail,
která je gestorem nabíd
ky InterRail a Eurail. Poslu
chači semináře se poutavou
formou dozvěděli nejen, ja
kými bezpečnostními prvky
jsou vybaveny mezinárod
ní jízdenky, jak se vyznaču
jí falšované a neoprávněně
pozměňované jízdenky, ale
měli také možnost pod od
borným vedením provést
praktická cvičení. Každý
účastník dostal UV lampič
ku a pomůcku k rozpoznává
ní pravosti papíru, speciálně
vyrobenou za účelem rozpo
znávání falešných jízdenek.
Přítomní obdrželi také malý
vzorník nejčastěji používa
ných bezpečnostních prvků
na mezinárodních jízden
kách. Této problematice se
na stránkách Železničáře
budeme věnovat podrobněji.

(mn, mh, java)

Studénka – Sedlnice
3. června

ŠPIČKA. Systém jedné fronty před přepážkami pomáhá k rychlému odbavení i při zvýšené frekvenci cestujících.

Zhruba před rokem
začala na pražském
hlavním nádraží
akce Kulový blesk.
Řada pracovišť
se přestěhovala
do moderních prostor
odpovídajících
21. století.

Osobní stanice
Praha hl. N.
• 75 pokladníků na 23 běžných
a čtyřech záložních osobních
pokladnách.
• Pět terénních a 13 přepážkových informátorů osobní dopravy včetně čtyř, kteří mají
na starosti ČD Lounge.
• 32 skladníků přepravy na pracovišti ČD Kurýr, kteří zajišťují manipulaci se zásilkami, ale i servis
pro imobilní cestující.
• Pět skladištních dozorců – organizují a řídí práci v ČD Kurýru.
• Pět dozorčích osobní přepravy.

J

ak říká přednosta Osobní sta
nice Praha hl. n. Jan Prokop,
na hlavním nádraží se pře
stěhovaly osobní pokladny, in
formační kanceláře a pracoviště
ČD Kurýr. „Stěhování definitiv
ně skončilo na konci loňského
roku přestěhováním Kurýru, ale
ČD centrum je plně funkční již
od září. Cestující, provozní za
městnanci i vedení KCOD Praha
se shodují, že úroveň odbavení
cestujících i pracovní podmínky
zaměstnanců se změnily mnoho
násobně k lepšímu.“
Přednosta dodává, že nové ČD
centrum zvládlo za svoji krátkou
existenci už několik kritických
situací. „Nejdříve jsme muse
li naučit naše zákazníky, že se
do fronty budou stavět do té doby
nezvyklým uspořádáním v tak
zvaných hadech. Dnes už ale ces
tující oceňují, že jedna společná
fronta vede ke společnému odba
vení, kde si je pak přebírají jed
notliví volní pokladníci. Tím je
tento systém mnohem spravedli

vější. Je pravda, že páteční fronty
k přepážkám základního odbave
ní, tedy vnitrostátním poklad
nám, vypadají někdy hrozivě,
nicméně naši zaměstnanci spo
čítali, že průměrná doba čeká
ní nebývá delší jak sedm minut.“

ČD centrum zvládlo
i bezletové dny

Zaměstnanci ČD centra stanice
Praha hl. n. také zvládli tradič
ní předvánoční nápor cestujících.
„A právě k takovým účelům lze
v ČD centru otevřít až čtyři posilo
vé pokladní přepážky. Před Váno
cemi ale všechno dobře dopadlo
a nemuselo být zavedeno odba
vování cestujících ve vlaku bez
přirážky. Zatím největší nápor
ale zažilo ČD centrum v polovině
letošního dubna, kdy oživla is
landská sopka Eyjafjallajökull.

Zastavení letového provozu prak
ticky v celé Evropě znamenalo ob
rovský tlak na naše mezinárodní
pokladny, které současně tržily
mnohonásobně více, než je v tom
to období zvykem. Ve spolupráci
s vlakovými revizory KCOD Pra
ha se podařilo zaměstnancům ČD
centra masy zájemců zvládnout,
a nedošlo tak k žádným velkým
zmatkům. Odbavení cestujících
probíhalo sice pomalu, ale plynu
le,“ vysvětluje přednosta.

Rekonstrukce
není u konce

Neměli bychom zapomenout,
že rekonstrukce hlavního ná
draží ještě zdaleka neskončila.
Nejen cestující, ale také zaměst
nanci se dnes a denně potýkají
s hlukem a prašností, které re
konstrukci provázejí. Problémy

FOTO MICHAL MÁLEK (2x)

jsou mimo jiné s orientací cestu
jících. Zejména se jedná o částeč
né uzavření jižního podchodu,
který v současnosti slouží jen
pro přestup mezi jednotlivými
nástupišti. Na nádraží jsou sice
ve spolupráci s investorem pra
videlně aktualizovány provizor
ní informační tabule, ale časté
změny provázející rekonstrukci
pochopitelně působí cestujícím
nemalé problémy.
Pro trvalé zlepšení orientace
na nádraží zpracovává v součas
nosti Krajské centrum osobní do
pravy Praha materiál, který si
klade za cíl jednoznačné rozlišení
mezi severní a jižní částí nádra
ží v hale i na nástupištích. „Tato
situace nastala po rekonstrukci
prvního až čtvrtého nástupiště,
kdy některé vlaky nově zastavu
jí jen v jedné polovině nástupiš
tě, které bývá označeno buď jako
severní, nebo jižní. Pro leckte
ré naše zákazníky je momentál
ní systém méně přehledný, proto
v součinnosti se Správou železnič
ní dopravní cesty hledáme urych
leně vhodné řešení,“ říká Prokop.
Přednosta pražského hlavního
nádraží dodává, že vedení KCOD
Praha si uvědomuje zvýšenou
náročnost práce všech zaměst
nanců na pražském hlavním ná
draží. „Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem našim pokladní
kům, informátorům, dozorčím
přepravy i skladníkům přepravy
za jejich profesionalitu a vstříc
nost a za zvládání řady krizových
situací.“ 
MARTIN HARÁK

odpoledních hodinách
mezi žst. Zlín střed
a Lípa nad Dřevnicí se stře
tl na železničním přejezdu
P8240, v km 11,311, osob
ní automobil Peugeot 207
s osobním vlakem 14226.
V automobilu ani ve vlaku
nebyl nikdo zraněn. Želez
niční přejezd je zabezpečen
světelným přejezdovým za
bezpečovacím zařízením
bez závor. V čele osobní
ho vlaku byl motorový vůz
810.181-8. Škoda byla před
běžně vyčíslena na 170 ti
síc Kč. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Branky na Moravě
9. června

V

pozdních odpoledních
hodinách v obvodu žst.
Branky na Moravě se stře
tl na železničním přejezdu
P7298, v km 55,483, osob
ní automobil Opel Vectra
s osobním vlakem 3923.
Nezletilý řidič automobi
lu svým zraněním na mís
tě podlehl, jeho dva rovněž
nezletilí spolujezdci byli
těžce zraněni. Železniční
přejezd je zabezpečen svě
telným přejezdovým zabez
pečovacím zařízením bez
závor. V čele osobního vlaku
byl motorový vůz 842.005-1.
Škoda byla předběžně vyčís
lena na 130 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Kutná Hora
11. června

D

opoledne v žst. Kutná
Hora hlavní nádraží vy
kolejil při posunu motoro
vý vůz 810.487-9 na výhybce
číslo 31. Škoda byla předběž
ně vyčíslena na 35 tisíc Kč.
Událost šetří RIBŽD Praha.

(MirKo)

V Třinci brzy vznikne vlaková zastávka
Jednou z okolností,
která má vliv
na atraktivitu
železnice, je umístění
nádraží vzhledem
k místu přepravní
poptávky.

H

istoricky však některé sta
nice a zastávky vznikaly
z tehdy podstatných dů
vodů zcela mimo tato místa. Tak
tomu bylo i v Třinci, kde tehdejší
soukromá společnost Košicko-bo
humínské dráhy (KBD) vybudo
vala železniční stanici v těsné
blízkosti právě vznikajících žele
záren. Bylo potřebné vybudovat
přípojovou stanici pro náklad
ní dopravu na vlečku železáren
a svážet dělníky na směny ze ši
rokého okolí. Třinec byl tehdy jen
malou vesnicí.

Dlouhá cesta k vlakům

Rozvíjející se železárny však zá
konitě vyvolaly i rozvoj přilehlé
obce. Ta se vyvinula do podoby
středně velkého města hlavně
v 50. a 60. letech minulého sto

letí. Ačkoliv železniční trať bý
valé KBD vede v těsné blízkosti
centrální části města, socialis
tičtí plánovači ani při elektrizaci
tratě zastávku ve městě nevybu
dovali. A tak stovky cestujících
jsou nuceny již desítky let dojíž
dět k vlakům autobusy městské
dopravy na nádraží vzdálené více
jak 2 km od města.
Náhled na místní dopravní po
litiku se nezměnil ani po změ
ně politického systému v roce
1989. Dopravní odborníci, poli
tici i obyvatelé města si sice stále
více uvědomovali, že úloha tři
neckého nádraží spočívá v do
pravní obsluze železáren a že toto
nádraží samotnému městu příliš
neslouží, chyběla však politická
vůle k potřebnému rozhodnutí.
Otázka nové zastávky v centru
se dostala do širokého povědomí
až v poslední době v souvislos
ti s modernizací 3. tranzitního
železničního koridoru. Byla vy
projektována a byla pro ni vytvo
řena územní rezerva. Základním
problémem bylo její financování
výstavby.
V případě Třince nebylo možné
zrušit nádraží pro osobní dopra
vu a za peníze ušetřené v rámci

bylo přehodnocení názoru všech
zúčastněných.

Náklady na výstavbu
sníží podjezd

ANTONÍN BLAŽEK
Náměstek generálního
ředitele pro osobní dopravu

J

ako dopravce jednoznačně podporujeme výstavbu
nové zastávky v hustě zastavěné části Třince. Přinese
nám nové cestující, kteří získají kvalitní vlakové spojení
s řadou významných center
Moravskoslezského kraje.
modernizace postavit nástupiště
v Třinci-Lyžbicích. Nová zastáv
ka je investicí navíc, a proto byla
potřebná finanční spoluúčast
města Třinec. Byla uskutečněna
řada jednání, jejichž výsledkem

Řešení našli na historickém jed
nání na Stavební správě v Olo
mouci 20. května 2010 starostka
města Třince, náměstek generál
ního ředitele ČD pro osobní dopra
vu, ředitel Stavební správy SŽDC
v Olomouci a ředitel SDC Ostra
va. Kompromis představuje eta
pu, kdy v centru města vyroste
zastávka s minimálním vybave
ním a nástupišti o délce 300 met
rů. Není třeba budovat podchod,
využit bude nově budovaný pod
jezd. V této etapě se předpokládá
zastavování pouze regionálních
vlaků, možné však bude i u tran
zitních rychlíků, zatím ovšem
bez možnosti odbavení cestujících
před nástupem do vlaku.
Následně by zastávka měla
poskytovat veškeré služby pro
cestující veřejnost, bude zde vy
budováno parkoviště P+R, stoja
ny na jízdní kola a další služby.

Stodolní slouží za vzor

Naplnění mnoho let sledované
dobré myšlenky se podařilo pou

ze díky vytrvalosti a trpělivému
jednání všech, kteří sledovali
vytvoření podmínek pro kvalit
ní obchodní podnikání na že
leznici. Můžeme předpokládat,
že se po realizaci nové zastávky
v Třinci zvýší zájem o cestování
železnicí.
Podobný příklad, který toto
očekávání podporuje, máme
z nedávné minulosti v Ostravě,
kdy byla po mnohých jednáních,
trvajících několik let, vybudová
na původně městem nechtěná
zastávka Ostrava-Stodolní. Ces
tující si tuto zastávku díky dobré
poloze vůči centru města velmi
rychle „našli“ a v současné době
se zde dosahuje při osmihodino
vém provozu osobní pokladny
jen v pracovní dny tržeb okolo
200 000 Kč měsíčně.
Podobné výzvy nás čekají i v ji
ných místech ČR, mezi nejpří
nosnější patří například záměr
vybudování železniční zastávky
Praha-Rajská zahrada s přímou
vazbou na stejnojmennou stani
ci pražského metra. Věřme, že
zapojením všech zainteresova
ných se v brzké době podaří pře
vést tyto další výzvy do reality.
ANTONÍN BLAŽEK

provoz a zahraničí
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průmysl
VUZ na veletrhu
v Bělehradě

L

etos poprvé se Výzkum
ný Ústav Železniční
zúčastnil veletrhu Techni
ka v srbském Bělehradě.
Ve společné expozici s AŽD
Praha představil VUZ na
bídku svých služeb, které
by v rámci rozvoje želez
niční dopravy a železniční
ho průmyslu mohl v Srbsku
nabídnout. Jedná se přede
vším o posuzování shody
železničního systému s po
žadavky TSI. VUZ v Srbsku
již spolupracuje s firmou
GOŠA FŠV, kterou při této
příležitosti také zástup
ci VUZ navštívili. V rám
ci své pracovní návštěvy
Srbska na veletrh zavítal
i ministr dopravy Gustav
Slamečka, který se zájmem
pohovořil se všemi českými
vystavovateli.
Veletrh Technika se v Bě
lehradě koná každoročně,
branami výstaviště letos
prošlo 26 000 návštěvníků,
kteří měli možnost zhléd
nout expozice 850 vystavo
vatelů z celé Evropy.

Dokončení další
vyvazovací opravy

Noví dopravci v Německu
Použijí starší jednotky
rakouských drah?

Na německé trati
Hamburk – Kolín
nad Rýnem začne
letos provozovat
dálkové vlaky nový
železniční dopravce.
V roce 2011 mají
následovat další
konkurenti.

Vozidlový park dosud není znám.
Nicméně k odborné veřejnosti
již pronikly informace, že v roce
2009 Railroad Development Com
pany odkoupila od Rakouských
spolkových drah (ÖBB) devět star
ších kompletních pětidílných
jednotek řady 4010, jakož i dal
ší střední a řídicí celky této řady.
Všechna vozidla jsou již v sou
časnosti deponována v železnič
ních dílnách v německém městě

A

ž dosud se konkuren
ce německého národní
ho dopravce, společnosti
Deutsche Bahn (DB AG), chovala
v dálkové dopravě zdrženlivě. Pů
vodní pokus firmy Connex (dnes
Veolia Transport) mezi Kolínem
nad Rýnem, Berlínem a Rostoc
kem se nezdařil. Až nyní, kdy
společnost zabezpečuje dopra
vu na některých spojích mezi
Lipskem a severoněmeckým
přístavem Rostock, se dá hovo
řit o úspěšném projektu. Mimo
zmíněnou linku existuje noční
spoj společnosti GVG z hlavní
ho města Berlína do švédského
Malmö. Tento spoj však ale jen
zaceluje mezeru v nabídce DB.
Projekt nočního vlaku společnos
ti Kornwestheim v relaci Stutt
gart – Berlín však loni v červnu
ztroskotal.

sncf objednaly
trasy po německu
pro rychlost
200 km/h.

ŹITAVA. Společnosti Deutsche Bahn dosud konkurovali především
FOTO ROMAN šTĚRBA
dopravci působící na regionálních spojích. 

a přelomu dubna a květ
na 2010 byla v DPOV
ve spolupráci se Škodou Va
gonka dokončena desátá
vyvazovací oprava elektric
ké jednotky City Elefant
471.010-4. Jde o první opravu
většího rozsahu od okamži
ku uvedení této jednotky
do běžného provozu.
Nejdůležitější částí ce
lého díla byla oprava pod
vozků spojená s výměnou
nebo opravou vadných dílů
včetně dvojkolí, trakční vý
zbroje, vypružení a brzd.
Renovací prošlo i kompreso
rové soustrojí, klimatizace
vozu, trakční střídače pro
pohon vozidla a další důle
žité celky, jejichž chod má
dopad na komfort, bezpeč
nost a spolehlivost provozu.
Nutná byla i obnova jednot
livých části interiéru sou
pravy. Oproti předchozím
rekonstrukcím neproběhlo
provedení povrchové úpravy
skříně vozidla, která nebyla
nově nalakována. Vyvazo
vací opravy těchto jednotek
Českých drah byly zahájeny
v roce 2007.

Kolejová vozidla
mohou dříve na trh

V

ýrobní organizace jsou
motivovány snahou vy
víjet a vyrábět výrobky vyš
ší užitné hodnoty s nižšími
náklady a v kratším čase
a neustále hledají cesty, jak
těchto efektů dosáhnout.
AV Engineering se dlou
hodobě zaměřuje na vývoj
nových metod práce vývo
jářů a konstruktérů, kteří
mají v rukou až 80 procent
nákladů spojených s vý
robkem. Jednou z progresiv
ních metod konstruování,
která umožňuje vyvíjet
a konstruovat výrobky rych
leji a správně napoprvé, je
TOP&DOWN design.
Tento ověřený přístup vy
užívá řídicí geometrii pro
definici struktury výrobku
a její následné řízení a kon
figuraci. Díky TOP&DOWN
designu mohou konstrukté
ři mnohem lépe analyzovat
chování budoucího výrob
ku v kontextu celé sestavy,
předvídat a eliminovat kri
tická místa a lépe reagovat
na požadavky zákazníků.
TOP&DOWN design umož
ňuje souběžnou práci více
konstruktérů nad vývojo
vým projektem, a tím dále
zkracuje předvýrobní časy.

(acri)

S liberalizací dálkové železnič
ní dopravy se v Evropské unii
nabízejí od roku 2010 nové mož
nosti. Od 15. srpna letošního
roku má začít provozovat dál
kovou dopravu společnost HKX
(Hamburg-Köln-Express), kde
má 75procentní podíl Railroad
Development Company (RDC
Deutschland), 17,5 procenta drží
Locomore Rail z Berlína a zbýva
jící procenta anglický investor
Michael Schabas.

Liberalizace
dálkové dopravy
v eu nabízí nové
možnosti.
Bude se jednat o tři páry den
ních vlaků mezi Hamburkem
a Kolínem nad Rýnem. Trasy
již správce německé železniční
infrastruktury DB Netz společ
nosti HKX přidělil. Vlaky budou
mít několik vozových tříd, jež
se budou od sebe odlišovat kom
fortem. Jízdné má být podle pro
hlášení společnosti HKX velmi
atraktivní.

Delitzsch. Dále společnost Loco
more rail projevila zájem o pro
voz dálkové dopravy na relacích
Hamburk – Frankfurt nad Moha
nem – Stuttgart a Berlín – Han
nover – Porúří – Frankfurt nad
Mohanem.

Francouzi se chystají
do Německa

Liberalizace nabízí
nové možnosti

N
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SNCF. Francouzský státní dopravce chce provozovat dálkové vlaky
FOTO MARTIN HARÁK (2x)
ze Štrasburku do řady německých měst. 

Dalším konkurentem DB AG se
má od roku 2011 stát v dálkové
dopravě vedle HKX rovněž fran
couzský státní dopravce SNCF, což
je podle sdělení DB poměrně vel
ké překvapení. Francouzi požá
dali o trasy na období let 2011 až
2015. Protože francouzské dráhy
SNCF dosud nemají na provozová
ní železniční dopravy v Německu
vlastní licenci, bude využito pro
vozovatele regionální dopravy
Keolis Deutschland. Tato firma,
v níž má SNCF podíl 45 procent, již
několik let v Německu podniká.
SNCF plánují provozovat želez
niční dopravu na relacích Štras
burk – Frankfurt nad Mohanem
– Kolín nad Rýnem – Hamburk,
resp. Štrasburk – Frankfurt nad
Mohanem – Erfurt – Halle – Ber
lín – Hamburk. Až budou správ
cem infrastruktury DB Netz
přiděleny trasy, Francouzi svůj
záměr upřesní. SNCF podle svých
mluvčích svůj vstup vidí jako do
plnění současné kooperace s DB.
Jaká vozidla budou Francouzi
v Německu využívat, zatím není
jasné. Známé je jen to, že fran
couzské státní železnice SNCF
objednaly trasy po Německu pro
rychlost 200 km/h.
Tímto se potvrzuje, že sou
těž v železniční dálkové dopravě
ve Spolkové republice Německo
již začala. Dosud však není jas
né, v jakém rozsahu…
STANISLAV HÁJEK

polsko
PKP Cargo
také v Česku

P

olský nákladní želez
niční dopravce PKP Car
go realizuje od dubna své
vlastní přepravy i po úze
mí České republiky. Společ
nost převáží svými vlaky
koks z koksoven Zdzies
zowice a Przyjaźń do ru
munského města Galati,
po českém území je vede
v traťovém úseku Petrovice
u Karviné – Mosty u Jablun
kova a dále do Čadce, kde
vlak přebírá slovenský do
pravce ZSSK Cargo. Povole
ní pro provoz po síti SŽDC
mají polské elektrické loko
motivy řad ET 22, ET 41 a EU
07. Tyto přepravy jsou pro
polské dráhy PKP dalším
krokem k flexibilitě a efek
tivitě v mezinárodním
kontextu.

Modernizace ještě
před EUREM 2012

N

a mezinárodní fotba
lový šampionát EURO
2012, jehož spolupořadate
lem bude za dva roky Pol
sko, se správce tamní
železniční infrastruktury
PKP PLK připravuje již dnes.
Hlavní prioritou je vytvo
ření železničních spojení
mezi místy konání šampi
onátu, kterými se stanou

hlavní město Varšava a dále
Gdaňsk, Poznaň a Wroc
law. Součástí moderniza
ce je i spojení do Krakova,
neboť právě tam se nachází
jedno z největších polských
letišť. Dokončení moder
nizačních prací se plánuje
na závěr roku 2011. Správce
infrastruktury má v plánu
zkrácení jízdních dob nejen
mezi „fotbalovými“ městy,
ale současně i zmíněným
Krakovem.
(mh)

Pro rozvoj železnice je nezbytné stabilní financování
V

ytvoření zdravé finanční
struktury je předpokladem
rozvoje železniční soustavy,
která bude schopna využít svůj
potenciál v dálkové nákladní
dopravě a rovněž osobní dopra
vě na všechny přepravní vzdále
nosti. To je závěr diskuze, kterou
zorganizovalo 2.června Společen
ství evropských železnic a infra
strukturních společností (CER)
v Evropském parlamentu.
Spolu s Matthiasem Ruetem,
generálním ředitelem DG MOVE
(GŘ dopravy Evropské komise),
se této debaty zúčastnilo šest top
manažerů: Roger Cobbe (ARRI

VA), Rüdiger Grube (šéf DB), Jan
nie Haek (SNCB Holding), Mauro
Moretti (FS), Guillaume Pepy
(SNCF) a Andrzej Wach (PKP).
Diskuze se odehrávala ve stej
ný týden jako schválení rezoluce
o stavu implementace prvního
železničního balíčku (ta byla
přijata převážnou většinou
v dopravním výboru EP 1. červ
na). Rezoluce konstatuje zpož
dění při vytváření odpovídající
finanční architektury jako jed
né z hlavních podmínek rozvo
je drah. Debata se také točila
kolem současné krize letecké
dopravy jako následku šíření

mraku vulkanického popela,
která spustila v Bruselu mo
hutnou debatu o nutnosti vyš
ší podpory rozvoje železniční
infrastruktury.
Mauro Moretti, který je sou
časně šéfem FS i CER, řekl, že
železniční sektor podporuje ote
vírání trhu jako součást vytvo
ření efektivního železničního
systému. Je však také potřeba
zdravá finanční struktura obo
ru, která chybí v mnoha evrop
ských zemích, zvláště nových
členských státech EU. Pro do
končení prioritních evropských
železničních projektů je nutná

další finanční podpora v rámci
priorit TEN-T a strukturálních
fondů EU.
Andrzej Wach vysvětlil pod
statu problému v oblasti střední
a východní Evropy: „Objemy fi
nančních prostředků pro želez
nici se pohybují okolo 10 procent
ve srovnání s ostatními členy
EU. Zatímco průměrná výše fi
nancí jdoucích do železnice
v západní Evropě je 186 tis. eur
na kilometr tratě za rok, v no
vých členských zemích je to jen
15,5 tis. eur.
Johannes Ludewig, výkonný
ředitel CER, poukázal na sku

tečnost, že v mnoha členských
státech EU jsou nedostatky ve fi
nancování železnice způsobeny
i nedostatečnou a nedůslednou
aplikací příslušné evropské
legislativy.
Said El Khadraoui, člen do
pravního výboru Evropského par
lamentu, uzavřel diskuzi s tím,
že existuje dostatek argumen
tů pro to, aby Evropská komise
vyvinula tlak na členské státy
k mobilizaci potřebných zdrojů
a zajištění rovnováhy při finan
cování jednotlivých segmentů
národních ekonomik.
Jiří Havlíček

krátké zprávy ze světa
Přístavní poplatky
ve prospěch drah

Nový levný dálkový
vlak SNCF

Operátor ICA nabízí
více odjezdů

Cestující se hrnou
na moskevský expres

Zastaveno drážní
kyvadlo z Göteborgu

Přístavní podnik Rot
terdam (HbR) chce
střednědobě zvýhod
nit v přístavních po
platcích kontejnerová
rejdařství, která změní v dopra
vě do vnitrozemí dělbu přeprav
ní práce ve prospěch železnice
a vnitrozemské plavby. Tento zá
měr souvisí s výstavbou nového
kontejnerového terminálu v rám
ci projektu Maasvlakte II. Podle
představ HbR by měla mít vnit
rozemská plavba podíl 45 procent
a dráha 20 procent. V současnos
ti převažují kamiony s více než
50 procenty.

Francouzské státní že
leznice (SNCF) jdou
novými cestami při
realizaci nabídky ce
nově výhodných dál
kových vlaků. S produktovým
názvem Téoz Éco jezdí od května
mezi Paříží a Toulouse soupravy
nočních vlaků i v denní době. Ten
to druh vlaků je levnější než den
ní spoje s označením Corail Téoz
a TGV. Vlaky Téoz Éco jsou se
staveny z lehátkových vozů, kte
ré mají uzpůsobeny v poloze pro
denní cestování. Teprve čas uká
že, jak se tyto vlaky osvědčí a zda
najdou novou cílovou skupinu.

Rakouský operátor
Intercontainer Aus
tria (ICA) zvyšuje po
čet spojů na svých
d rá ž n ích l in k ách.
Od května jezdí kyvadlový vlak
Vídeň – Neuss pětkrát týdně.
Více odjezdů se rovněž týká rela
ce Wels – Ludwigshaven a Wels
– Vídeň – Budapešť – Bilk: namís
to tří párů týdenních odjezdů se
jich nově nabízí pět. Nezměně
na zůstává relace Wels – Neuss
(šest párů) a Wels – Duisburg (pět
párů). Kyvadlo mezi Villachem
a Terstem zvýší počet odjezdů o je
den na celkem čtyři.

Zájem o vlaky na želez
ničních linkách spo
lečnosti Aeroexpress,
jež vedou ke třem
moskevským letištím,
během posledních měsíců dra
maticky vzrostl. Vlakové spoje
ní využilo ke konci února celkem
601 tisíc cestujících, což je nárůst
o 72 procent ve srovnání se stej
ným obdobím v roce 2009. Nej
populárnější je linka Paveleckaja
– Domodědovo letiště, kde bylo
v únoru přepraveno 303 tisíc osob.
Cestující používají raději železni
ce, aby se vyhnuli dopravním zá
cpám ve městě a jeho okolí.

Námořní přístav Göte
borg se musí vyrovnat
s mezerou 25 spojení.
Drážní speditér Nor
th Rail AB zastavil do
pravu a počátkem dubna ohlásil
konkurz. Jeho Norrlands Express
spojovala od roku 2008 přístav
s 1 100 km vzdáleným Vännäs
v severním Švédsku. Na této tra
se došlo již záhy k problémům
s vytížením, na jaře 2009 proto
North Rail omezil frekvenci ze
dvou párů vlaků týdně na jeden.
V prosinci byla s ohledem na ne
dostatek zátěže doprava přechod
ně zastavena.
(kla, sh, šra)
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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.

Tenisové turnaje
veteránů

R

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

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

CALABRIA, ITáLIe

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

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

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

H. Qualtinger: Od té doby, co existují letadla, ... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Odpočinek (zastar.); pádová otázka; situace; střešní
konstrukce; biograf. – B. Turnaj; částice hmoty; touše; škrabáky
u pluhů; mraky. – C. ZAČÁTEK TAJENKY. – D. Jeřabinový cukr;
starověké počitadlo; energie; obratný kousek; vnější část zemské
kůry; trumf v bridži. – E. Seknouti; čistidlo motorů; útok; jitro;
indická tanečnice; silný provaz. – F. Kůň s lysinou; hliníková slitina;
cetka (řidč.); trudovina; obraceti pluhem. – G. Zvláštnost; obrněné
vozidlo; kovbojská potřeba; plemeno loveckého psa (slang.); ctižádost.
– H. Kachna (zool.); zakončení modlitby; rezervační systém ČD;
výkal; svatozář (řidč.); pohonná směs. – I. Severští přežvýkavci; výraz
nabídnutí; heslo; kornoutnice; kromě; plán území. – J. Skrblictví;
KONEC TAJENKY; tlačenice. – K. Lesklá tkanina; akvarijní rybka;
obyvatel starověké Itálie; jméno herečky Mandlové. – L. Zakavkazský
strunný hudební nástroj; Zolův román; spojovací součásti; staré
vztažné zájmeno.
SVISLE: 1. Záře; pohodný. – 2. Odlišnost; součást éterických olejů.
– 3. Revize účtů; český malíř. – 4. Nepohybovat se; staroegyptská
bohyně; způsob barvení tkanin. – 5. Trupy; úřední spisy; hudební

značka. – 6. Články radiátoru; neprofesionál. – 7. Látka k vyšívání;
strnutí šíje. – 8. Malý Ota; Sarmat; plynný uhlovodík. – 9. Domácí psík;
ženské jméno; silná černá káva. – 10. Skonati; domácí kurovitý pták. –
11. Nadávat; povaha. – 12. Válcovitý obal; vápencové území; ten i onen.
– 13. Ostrý přízvuk; nevyřízený spis; výztuha trupu lodi. – 14. Duševně
vyspět; obyvatel slovenského kraje. – 15. Koňské maso; zaoblený. –
16. Část malých úst; zkosení (tech.); součást portlandského cementu. –
17. Poškození dřevin zvěří; kanadský zpěvák; výbušná tělesa. – 18. Sešlé
životem; troska. – 19. Na to místo (zastar.); vojsko. – 20. Požerák;
vojenská prodejna; obkladek. – 21. Jméno herce Prachaře; evropská
řeka; božský pokrm. – 22. Nadejít; nejstarší latinský překlad Bible. –
23. Dravé sladkovodní ryby; vrkoče. – 24. Motorové vozidlo; Eliška.
NÁPOVĚDA: D. idit, sial, H. Anas, 16. alit.
Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky: VZDÁLENÍ PŘÍBUZNÍ UŽ NEJSOU TO CO BÝVALI

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

Trutnovští modeláři opět v Rakousku

T

rutnovský Klub železničních
modelářů, který si připomíná
čtyřicet let existence, opět využil
pozvání na výstavu do Rakouska.
Trutnovští se u našich sou
sedů prezentovali tzv. junior
ským kolejištěm ve velikosti TT
– 1:120. Představili i svůj funkční
model parního stroje na lokomo
tivě. Pochlubili se také ukázkou
modelů vojenských a hasičských
aut řízených rádiem. Předved
li je ve velikosti 1:10. Například
hasičské auto měřilo na dél
ku 60 cm. Mezi ukázkami nechy
běly ani motocykly, konkrétně
veteráni Jawa 350 z roku 1969
a Manet z roku 1949.

NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ 2010
MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.

Autobusové jednodenní zájezdy

• 14. 8. Orlí hnízdo, 750 Kč, odjezd z Českých Budějovic
• 17. 7. Krimmelské vodopády, 920 Kč, odjezd z Českých Budějovic
• 21. 8. Medvědí soutěska, 850 Kč, odjezd z Českých Budějovic

Vlakové poznávací zájezdy

• 31. 7.–7. 8. Od Rýna po Matterhorn, cena 6 990 Kč.
Cena zahrnuje: 5x ubytování, 2x polopenzi, 1x snídani,
3x místenku, služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje:
vstupy, cestovní pojištění, vlakovou dopravu, mezinárodní průkaz
YH (ubytovny) za 200 Kč – vyřizuje CK.
• 24. 9.–2. 10. Zelený ostrov Ischia, cena 7 900 Kč.
Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup
do hotelového termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer
(přístav – hotel – přístav), půldenní okruh ostrovem s degustací
likérů, služby vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje:
vstupy, fakultativní výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou
dopravu. Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien – Roma
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD,
jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní
příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz

Německo – vlastní doprava,
vlaková zastávka přímo před hotelem!

PODZEMÍ. Součástí programu v Rakousku byla také návštěva modelářů v bývalém protiatomovém krytu v Attergau. Foto jiří beran
Hotel IFA Shöneck, vlakem ze Sokolova až k hotelu!
• Hit podzimu, cena 6 990 Kč/os. zahrnuje: 5 nocí, 5x polopenzi
– bohaté bufety včetně dětského koutku, 5x volný vstup
do tropického zážitkového koupaliště Aqua World a saunového
světa, 1x posezení u kávy nebo čaje s koláčem/dortem, 4x s elánem
do celého dne s ranním plaváním, 1x taneční večer. 1–2 děti
do 12 let v doprovodu dvou dospělých osob pobyt ZDARMA,
u jednoho dospělého příplatek za jednolůžkový pokoj 1 350 Kč
a jedno dítě zdarma. Ceny jsou platné pro období 31. 10.–5. 11.
nebo 21.–26. 11., pobyty neděle až pátek.
• 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.

Itálie – Ischia – vlastní doprava

• Hotel Casa Nicola **, cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
od 5 310 Kč zahrnuje: 7nocí, 7x polopenzi, odpolední kávu nebo
čaj, vstupy do hotelových termálních bazénů, dárek CK, služby
česky hovořícího delegáta, možnost zakoupení výletů s českým
doprovodem. Popis hotelu viz seniorské pobyty v katalogu
Dovolená 2010.
• Hotel Aragonese ***, cena od 6 400 Kč/os. zahrnuje:
7nocí, 7x polopenzi, vstupy do hotelového termálního bazénu.
• Polsko – Kudowa Zdrój, vlakem do stanice Náchod,
autobusy do Kudowy Zdróje stojí před nádražím.
• Hotel Verde Montana***, minirelax pro každého.
Cena 2 955 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (snídaně bufet,
tříchodové servírované menu dle denní nabídky včetně studených
nápojů), neomezený vstup do krytého bazénu, parní komory,
sauny, vířivky, klasickou masáž celého těla, bahenní lázeň.
Popis viz katalog Dovolená 2010, lázně str. 92.

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.

Hlavním výstavním progra
mem se stala samozřejmě expo
zice železničních modelů. Diváky
zaujaly vozy Krakonoš, které jako
skutečné na kolejích nikdy nejez
dily. Po slavnostní chvilce pak
na trutnovském kolejišti o roz
měrech 160x110 centimetrů, za
odborného dohledu členů KŽM,
vyjížděli i návštěvníci a hlavně
jejich děti.
R akouské přátele pozva
li naši modeláři zase na oplát
ku do Trutnova. Ve dnech 26. až
31. října sem přivezou dvě kole
jiště, z toho jedno v tzv. zimním
provedení.
Josef Farský

egionální sportovní ko
mise pořádají společně
MČR železničářů-veterá
nů pro rok 2010. Soutěž se
skládá z turnajů základ
ní části a finálového zápo
lení MASTERS (17. a 18. 9.
v Břeclavi, postupuje vždy
8 nejlepších hráčů).
Turnaje základní části:
• 17. a 18. 7. Slov. tenisový
klub Břeclav – organizátor
Z. Průša (tel.: 972 623 239,
602 550 768, e-mail: pru
sa@dkv.bno.cd.cz), při
hlášky do 3. 7;
• 7. a 8. 8. Lok. Č. Třebová –
organizátor M. Držmíšek
(tel.: 603 500 432, e-mail:
milandrzma@fajnnet.
com) – přihlášky do 24. 7.;
• 4. a 5. 9. Lok. Plzeň –
organizátor R. Kobylá
ková (tel.: 972 524 705,
774 114 823, e-mail: rad
ka.kobylakova@quick.cz)
– přihlášky do 21. 8.

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

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
nabízí:
u všech zájezdů děti slevy
lehátka a transfer v ceně,
pokoje/apartmá s KK,
WC + sprcha, lednice
Černá Hora – Sutomore
penzion
4.–16. 7. + 14.–26. 7. à 5 890 Kč
-------------------------------------Bulharsko Sozopol,
penzion Ruska
2.–15. 7. + 11.–24. 7. za 6 190 Kč
-------------------------------------Řecko Paralia,
nový penzion Lilalo
8.–20. 7. = 6 190,
18.–31. 7. = 6 490 Kč
-------------------------------------Zájezdy:
letenky vč. tax, noclehy
snídaně, transfery, průvodce:
5.–16. 10. Jordánsko + Sýrie
29 990 Kč
5.–11. 10. Sýrie 19 990 Kč
8.–15. 10. Jordánsko 22 540 Kč
-------------------------------------tel./fax: 581614552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

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 – dospělá osoba 480 Kč, dítě 240 Kč, zpáteční
lůžka nebo lehátka T4 1 550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

Nepřehlédněte naše akce:
Slovensko

• Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota v termínu
29. 6.–4. 9. Cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí a 7x polopenzi,
parkování u penzionu.

Pro velký úspěch opakujeme:

• Hotel Park – Dudince – Hokovce 21.–24. 7. Cena 3 250 Kč/os.
zahrnuje: 3 noci v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji
s balkonem, TV, tel., 3x plnou penzi (snídaně švédské stoly,)
4 procedury, volný vstup do hotelových bazénů (krytý
a venkovní), sauna ve čt a so 16–18 h, volný vstup do fitness.
Dítě 3–12 let bez procedur na přistýlce 1 550 Kč.

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
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz,
www.cdtravel.cz/lasty
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pošta
Terminál J. Pernera
v České Třebové

7

Voda je vyhnala z domu

J

iž více jak měsíc na vyhle
dávači různých spojení
IDOS neexistuje stanice od
jezdů autobusů Česká Tře
bová, žel. stanice, ale místo
toho je uváděno Česká Tře
bová, terminál J. Pernera.
Nicméně je tento multi
funkční dopravní terminál,
nesoucí jméno po známém
staviteli železničních tra
tí Janu Pernerovi, druhý rok
ve výstavbě. Ukončení stav
by a předání terminálu se
ale plánuje až na letošní sr
pen. To znamená, že termi
nál zatím ještě neexistuje,
a tak k přestupu na auto
bus slouží náhradní provi
zorium ve Slovanské ulici.
Rovněž tak místo, kde se
terminál buduje, se stále
ještě jmenuje náměstí Pet
ra Bezruče a k přejmenová
ní na náměstí Jana Pernera
zřejmě dojde při slavnost
ním otevření terminá
lu a odhalení sochy tohoto
slavného muže.
A tak vlastně předčas
ná iniciativa IDOS ztěžuje
cestujícím jejich orienta
ci. To znamená i těm, kte
ří přijedou vlakem a chtějí
dále pokračovat autobu
sem. Myslím si, že stanice
autobusů by se zatím měla
jmenovat i nadále Česká
Třebová, žel. stanice.

Stanislav Hájek

Uklidili jsme toalety
v Mladé Boleslavi

V

e dnech 15. a 16. květ
na jsme společně se
zaměstnanci zavazadel rea
govali na výzvu generální
ho ředitele ČD k provedení
jarního úklidu v žst. Mladá
Boleslav. Velmi negativně
zde byly cestující veřejnos
tí vnímány veřejné toalety
provozované KCOD Praha.
Přednostka OS Nymburk
Vokounová přislíbila uvol
nění finančních prostřed
ků na nákup materiálu a já
jsem do projektu vložil čas
a práci. Do úklidu a malová
ní se zapojili zaměstnanci
zavazadel žst. Mladá Bole
slav, aniž bych je o to žádal.
Ve svém volnu a bez náro
ku na honorář zkrášlovali
tyto prostory kolegové Va
radyová, Balážová a Paiš.
Na toaletách byla prove
dena výmalba stěn, stro
pů a dveří, nově zhotoven
odpad od pisoárů. Všech
ny prostory prošly generál
ním úklidem, a to včetně
uzamčených a dlouho ne
používaných toalet. Celko
vé náklady na obnovu činily
595 korun. Cílem bylo ales
poň částečné zlepšení kul
tury cestování na tomto
nádraží. Myslím, že jsme
náš cíl splnili.Pavel Novotný

Pivní vlaky jezdí
napříč Evropou

P

řečetl jsem si v Želez
ničáři, že pivní vlaky
jezdí Evropou. Vzpomí
nám na časy, kdy pivova
ry měly své vlastní vagony
a veškerou svou výrobu
byly schopné rozvážet ne
jen po Evropě, ale i po celé
republice. Rakovnické pivo
se vozilo vagony až na slo
venský Vihorlat. Litovel
ský pivovar měl také vlastní
vagony, což je fotograficky
zdokumentováno. Přerov
ský pivovar hodně vyvážel
pivo do Maďarska. Den
ně vozila druhá posunová
četa naložené vagony s pi
vem do levého přednádraží,
kde se přidávaly povětšinou
na rychloběžku 53631.
Dušan Šimek

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Setkání Nových
Měst Evropy

N

POD VODOU. Takhle to vypadalo u manželů Šotolových letos 17. května. Povodeň přichází na Karvinsko bohužel často. 

nácti dnech, kdy skončili s úkli
dem a vysoušením, hrozí vodní
živel znovu. „Při vysoušení, se
kterým jsme skončili v neděli ve
čer, je třeba obnažit zdi tak, aby
k nim byl přístup. Všechen ná
bytek jsme ještě měli v kotelně
a v kůlně. Jakmile jsme ale vidě
li, co se děje, rychle jsme spěcha
li domů, protože kotelna a kůlna
jsou pod vodou první,“ popisuje
Pavla Šotolová.

Když k nám dorazí
velká voda, čteme
hlavně o neprůjezdných
tratích, zastavených
vlacích a naštvaných
cestujících. Jenže
přírodní živel zasahuje
i do soukromých
životů lidí kolem nás.

P

ovodně, které řádily v půlce
května na Moravě a ve Slez
sku, nevynechaly bohužel
ani zaměstnance Českých drah.
V Petrovicích u Karviné napří
klad bojovali s vodou manželé
Šotolovi, oba z Odboru plánová
ní a controllingu Generálního
ředitelství ČD, ROE Ostrava. Roz
vodněná říčka Petrůvka tři dny
zaplavovala i jejich rodinný do
mek. Pak následoval úklid, vy
soušení, opravy.

Smutek a plno práce

Situace v okolí Petrůvky nebyla
jednoduchá ani po odeznění zá
plav. Intenzivní srážky během
prvního červnového dne zvedly
opět hladinu této říčky. Ve středu
2. června kolem poledne jsem tak
Pavlu a Jaroslava Šotolovy zasti
hl, jak spolu se sousedy v obavách
hledí na rozvodněnou Petrův
ku útočící na provizorní hráz
z pytlů. Do jejího zdolání chybě
lo pouhých dvacet centimetrů.
Vodní hladina vystoupila o tři
a půl metrů nad obvyklý stan
dard, který zde představuje asi
60 centimetrů.
V místě pole za řekou se lesk
lo jezero. Pod vodou byla i stavení
na jeho konci, část obce po smě
ru toku i místní komunikace.

FOTO Archiv (2x)

Každá pomoc je vítaná
BOJ S ŽIVLEM. Na začátku června se hrozba zaplavení objevila
FOTO AUTOR (2x)
znovu. Každý se snažil, aby hráz vydržela. 

Novější nábytek musel mimo
dosah vody i na úkor staršího.

Dva týdny vysoušeli. Pak mohli
opravit poškozené omítky.

KOMU JSME POMOHLI po povodních

Č

eské dráhy v souvislosti s povodněmi v letošním roce
poskytly finanční podporu ze
sociálního fondu celkem 17 zaměstnancům, z toho přesně

„V noci pršelo. Přibylo vody, ale
nezdálo se to vážné,“ vzpomí
ná na ráno Jaroslav a bez valné
ho úspěchu se pokouší zabránit
sílícímu praménku vody opra
vou hráze pomocí pytle písku.
„Ve čtyři jsem si otevřela webo
vé stránky výstražného systému

• 10 lidem z RCP PO Ostrava,
• 4 lidem z DKV PJ Olomouc,
• 2 lidem z Odboru plánování
a controllingu GŘ,
• 1 člověku z RCP PO Přerov.
povodí Odry. Na Petrůvce hlásil
první stupeň. Ale o půl šesté, to
už jsme byli v práci, hlásil trojku.
Za hodinu stoupla voda o metr,“
dodává Pavla a smutně vypráví,
jak si v polovině dubna pořídili
novou fasádu a o měsíc později
tu měli povodeň. A teď, po čtr

Obce v okolí řeky Petrůvky jsou
záplavami sužovány často. Velká
voda v roce 1997 tu ale nadělala
menší škody než letos. „Mnohem
nebezpečnější mi připadala lokál
ní povodeň v roce 2005. Manžel
byl tehdy v Praze. Povodňová vlna
přišla z Polska. Nikdo ji nečekal,
byla překvapivě rychlá,“ vzpomí
ná Pavla Šotolová na dramatické
okamžiky, kdy s matkou a dvě
ma desetiletými syny nestihla
zachránit nic. Až po dvou letech
se jim podařilo z větší části obno
vit zařízení bytu.
Letošní květnová povodeň opět
nečekaně zasáhla do rodinného
rozpočtu. V bytě měli tentokrát
kolem půl metru vody a zdivo
místy provlhlo až do výše 70 cen
timetrů. Už čtrnáct dní nevaří,
jídlo si donášejí z místní restau
race a všichni bydlí v jediné míst
nosti v patře domku.
Hodně jim pomohli dobrovol
ní hasiči z Marklovic. Sami by
asi nezvládli vystěhovat nábytek
z kůlny. Na peníze z pojišťovny si
ale ještě počkají. Minule je měli
k dispozici až po několika měsí
cích. Každá pomoc v prvních oka
mžicích je velmi vítaná, a proto
upřímně děkují za finanční pří
spěvek od Českých drah, který
přišel v pravý čas.  Ivan Skulina

ové Město na Mora
vě se 18. až 20. června
stane dějištěm 32. Setká
ní Nových Měst Evropy.
V pořádání akce se střída
jí obce a města ze Sdruže
ní Nová Města Evropy, což
je největší evropské spole
čenství měst a obcí. Čítá
celkem šestatřicet členů
z Německa, Rakouska, Ma
ďarska, Slovenka, Polska
a ČR, kterou v něm repre
zentují kromě Nového Měs
ta na Moravě ještě Nové
Město nad Metují a Nové
Město pod Smrkem. V pá
tek se stane centrem zába
vy areál Zlaté lyže, k němuž
se zájemci, kteří budou ces
tovat vlakem, snadno do
stanou ze zastávky Nové
Město na Moravě zastáv
ka, od níž je vzdálen zhruba
1,5 km. Kromě slavnostní
ho zahájení se tam odehraje
například trénink s rychlo
bruslařskou hvězdou Marti
nou Sáblíkovou, předvádění
horkovzdušných balonů
včetně noční show nebo
prezentace historických sil
ničních vozidel. V sobotu
se většina čísel uskuteč
ní v centru. Vlakem bude
v tento den vhodnější při
jet do stanice Nové Město
na Moravě. Hlavní pódium
bude umístěno na Vrati
slavově náměstí. Vystou
pí tu například skupiny
Děda Mládek Ilegal Band,
Nightwork, Čechomor
Jan Jirků
a Olympic.

Mezinárodní den
dětí v Domažlicích

K

rásného Mezinárodní
ho dne dětí s hledáním
pirátského pokladu si užily
děti zaměstnanců Českých
drah. V sobotu 5. června
připravili organizátoři ČD
a Závodní výbor OSŽ Pobě
žovice den plný soutěží. Zá
bava začala v deset hodin
na domažlickém vlakovém
nádraží. Odtud se rodiče se
svými dětmi, většina z nich
byla převlečených za pirá
ty, vypravila na pochod přes
Škarmanský park, kde byly
cestou pro děti připraveny
soutěže. Hlavní základnu

představovala zahrada jed
noho z organizátorů. Děti
si mohly užít překážkovou
dráhu, přetahování pomo
cí provazu, házení míčků
do košíku a další. Za od
měnu dostávaly sladkos
ti. Organizátoři, ale i sami
účastníci, kterých se sešlo
okolo třiceti, byli podle re
akcí s celým dnem velice
Jan Vydra
spokojeni.

Díl 11.: Tajemství zakletého přejezdu (II)
Druhý příběh se
odehrává na témže
místě, pouze
vystupující postavy
jsou odlišné.

P

o zveřejnění novinového
článku se rozběhlo šetření.
Vyjímaly se listy z doprav
ních deníků sousedních stanic,
prováděly rozbory již založených
rychloměrových proužků a ješ
tě týž den bylo vše jasné. Dne 15.
dubna skutečně došlo k jízdě vra
cejícího se nezavěšeného postrku
od vlaku Pn 67789 při otevřeném
přejezdu. Byl zde dost podstatný
problém: Jak se to mohlo stát?

Vystrčili vlak do kopce

Měl jsem tu čest odpovědět na tu
hle otázku. Všichni se dušovali,
že dělali všechno správně. Za
bezpečováci hájili zařízení, stej

ně jsme jim ho rozebrali – a nic.
Výpravčí a strojvedoucí znali
a citovali předpisy jako otčenáš.
Nezbývalo než uskutečnit vyšet
řovací pokus. Znamenalo to na
studovat teorii, místní podmínky
a pak vše rozepsat a zorganizovat.
Na této trati byl do stoupá
ní povolen nezavěšený postrk
do km 21,960. Tedy až za přejezd.
Na trati byla též řádně umístě
na návěst Konec práce postrku.
Vlak Pn 67789 měl hmotnost 2 208
tun, 112 náprav a bylo nutné jej
tedy „vystrčit do kopce“. Výprav
čí po souhlasu dispečera opera
tivně použil lokomotivu, která se
vracela po opravě do domovského
depa. Strojvedoucí nic nenamí
tal, pouze upozornil, že pospíchá
do nejbližší stanice na rychlík,
kde svůj stroj zamkne a bude kon
čit. Výpravčí ho ujistil, že rychlík
stihne. Nic tedy nebránilo tomu,
aby lokomotiva najela na konec
vlaku připraveného k odjezdu.

J

sme stále na stejném železničním přejezdu, konkrétně
v km 22,694. Dne 26. 4. 1989
byl v novinách zveřejněn článek O pověstný vous a následně byl citován i v pořadu ČST
Auto-moto-revue. Autor popisoval cestu autobusem dne
15. 4. 1989 přes náš přejezd, kdy
plně obsazený autobus přejel
přes koleje těsně před jedoucí
lokomotivou. Jenže nám revizorům (ani VB) nikdo nic nehlásil.

Strojvedoucí dostal písem
ný rozkaz „V,“ kde mu bylo na
řízeno, že jede jako nezavěšený
postrk do určeného kilometru.
Strojvedoucí rozkaz podepsal
a buď si ho nepřečetl, nebo jeho
obsah nevnímal. Jak už bylo řeče
no, pospíchal. Do později sepsa
ného zápisu uvedl, že na rozkaze
žádný kilometrický údaj uveden
nebyl – ačkoli ho podepsal a origi
nál zůstal zachován.

Hlavně že chytil rychlík

Vlak Pn 67789 s nezavěšeným po
strkem projel přes přejezd v km
22,694 za řádné činnosti přejez
dového zařízení. Tím však správ
ná činnost na přejezdu skončila.
Ne, zařízení neselhalo, pouze re
agovalo, jak bylo naprogramová
no. Strojvedoucí i jeho pomocník
sice tvrdili, že dojeli až 50 metrů
za návěst Konec práce postrku,
ale rychloměrový proužek vypo
věděl něco jiného. Lokomotiva

totiž vůbec vzdalovací úsek pře
jezdu neopustila! Vyšetřovací po
kus probíhal napřed dle tvrzení
strojvedoucích – přejezd šel řádně
do výstrahy. Druhá jízda byla dle
rychloměrového záznamu. A ej
hle. Lokomotiva vjela při zpáteč
ní jízdě do otevřeného přejezdu.
Tím se potvrdilo, že na vzdá
lenost 100 metrů před přejez
dem spatřil strojvedoucí, jak přes
přejezd přejíždí autobus ČSAD.
Břevna závor byla pochopitelně
zdvižena. Strojvedoucí ještě bla
hosklonně posunem ruky ukázal
řidiči autobusu, aby přejel. Když
viděl, že se k přejezdu neblíží žád
né další silniční vozidlo, pokračo
val v návratu do výchozí stanice.
Proč byla břevna závor zdvižena,
nezjišťoval, nikomu nic nehlá
sil, ani nesepsal písemné hlášení.
Pro něj bylo nejdůležitější, že chy
til rychlík domů. To, že následně
chytil ještě něco dalšího, je vám
asi jasné... Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Víkend plný
páry v Rosicích

24/2010

Úzkokolejka podél říčky Döllnitz

V

e dnech 19. a 20. červ
na bude železniční sta
nicí Pardubice-Rosice nad
Labem znít syčení parních
strojů. Pardubický spolek
historie železniční dopra
vy tu totiž v okolí svého mu
zea pořádá Rosický parní
víkend. Letošním magne
tem bude možnost svezení
dětí na parním minivláčku
nebo nedávno opravený kot
lový vůz řady R. Dále může
te obdivovat řadu činných
i nečinných parních strojů,
historický nákladní auto
mobil Praga Piccolo z roku
1928 a množství fotografií.
Večerní osvětlení prostoru
před muzeem obstará his
torický dieselmotor Slavia.
Zvláštní vlak (s Hurvínkem)
se v sobotu 19. června při
této příležitosti vydá dva
krát do Slatiňan a zpět.

Za železničními
modely do Kolína

K

lub železničních mode
lářů Kolín, Sdružení že
lezničních modelářů Pečky
a Dům dětí a mládeže Ko
lín vás zvou na mezinárod
ní výstavu železničních
modelů. Akce se koná
od 19. do 27. června v pro
storách Zámecká, v kolín
ské ulici Pražská. Výstavy
se zúčastní modeláři jak
z Česka, tak ze Slovenska,
Německa, Polska, Ruska
a Maďarska. Otevřeno bude
denně od 10 do 17 hodin,
v neděli 27. června pouze
od 9 do 12 hodin.

V Kořenově otevřelo
brány muzeum

Ž

elezniční muzeum v Ko
řenově zahájilo 1. červ
na sezonu, která zde potrvá
až do 26. září. Otevřeno tu
mají denně od 9 do 17 ho
din. Muzeum se nachází
v budově bývalé železnič
ní stanice Kořenov – vstup
je z nástupiště v pravé části
budovy. V expozici je umís
těno především množství
textů a fotografií zabývají
cích se historií, současností
a budoucností ozubnico
vé tratě Tanvald – Kořenov
a navazující tratě z Kořeno
va do Szklarské Poreby, ale
i další exponáty, které se
vážou k této unikátní trati,
například modely různých
druhů ozubnice. Nejbliž
ší nostalgická jízda se zde
koná v sobotu 26. červ
na. Podrobné informace
na www.zubacka.cz.

Den řemesel
v Chanovicích

I

ron Monument Club Plzeň
ve spolupráci s obcí Cha
novice vás 3. července zve
na akci Párou na Den ře
mesel. Lokomotivou 475.111
tažený vlak vyjede z Plzně
v 8.52 h. Ze stanice Horaž
ďovice předměstí do Cha
novic je zajištěna doprava
autobusy. V Chanovicích se
nabízí návštěva skanzenu
a expozice lidové architek
tury, zámku, expozice li
dových řemesel Pošumaví,
naučné stezky či pěších tras
a cyklotras. Prodej jízdenek
probíhá přímo ve zvlášt
ním vlaku. Další informa
ce naleznete na imcplzen.
cz nebo www.chanovice.cz.

(mn, hop, jb)

NA STARTU. Úzkokolejka začíná ve městě Oschatz. Provoz zde skutečně není velký, odpoledne převažují školáci. Cestující bohužel volí především silnici. 

Döllnitzbahn patří
do rodiny saských
úzkokolejek.
Neprochází lesy
a horami, nevede okolo
pohádkových zámků
a vyhledávaných
rekreačních středisek.
Přesto i ona stojí
za návštěvu.

S

oučasná dráha vychází
od nádraží DB v Oschatz
na hlavní magistrále spo
jující Drážďany a Lipsko. Kaž
dou hodinu tam zastavují spoje
linky RE 50 Saxonia spojující obě
města.
Současná podoba Döllnitzbahn
je však jen zlomkem bývalých úz
korozchodných drah v tomto re
gionu. Dnes obsluhovaná trasa
Oschatz – Glossen a nákladní od
bočka do Kemmlitz měří jen něco
přes 20 kilometrů. Na počátku 20.
století zde ale byla vybudovaná
přes 70 kilometrů dlouhá síť tra
tí o rozchodu 750 mm s centrem
v Mügelnu, kde je i dnes soustře
děno zázemí železnice. V minu
losti se dalo přes další navazující
saské úzkorozchodné dráhy do
stat až na okraj Drážďan, do Nos
senu, do podhůří Krušných hor
nebo až na Weißeritztalbahn
do lázní Kipsdorf.

Převažují dieselové
lokomotivy nad parními

Döllnitzbahn se od ostatních
saských úzkokolejek odlišuje ješ
tě jednou věcí. Její provoz je dnes
zcela motorizován. Na úzkoroz

chodném nádraží v Oschatz tak
nebafá parní kráska, ale spoko
jeně vrní diesel původně rakous
ké lokomotivy řady 2091 z roku
1940. Za ním je jen kratičký vlá
ček čítající dva klasické osobní
vozy a služebák ještě s označe
ním DR.
Úplně zkrátka na této železni
ci nepřijdou ani milovníci páry.
Ta má k dispozici dokonce tři par
ní lokomotivy tradiční saské řady
IV K z počátku 20. století, byť ne
všechny jsou v provozním stavu.
Na trať však vyrážejí jen příleži
tostně, obvykle jen o jednom ví
kendu měsíčně. A tak je potřeba
cestu za parními kráskami po
řádně naplánovat.
Přestože je dnes dráha součástí
integrované dopravy a ve vozech
najdete označovače jízdenek jako
v tramvaji, její využití je zjevně
velmi slabé. Odpoledne cestují
v podstatě jen školáci. A důvod
je patrný na mnoha místech,
kde pomalu jedoucí a ze strany
na stranu se kymácející vláček
Döllnitzbahn předjíždějí desítky
aut na souběžně vybudovaných
kvalitních silnicích.

Začněte v Oschatzu...

Začátek cesty projíždí soupra
va úzkokolejky městem Oschatz
místy téměř jako tramvaj. Sou
běžně se silnicí, městskými uli
cemi, přes rušnou křižovatku
řízenou semafory až do údolí Ro
senthal na okraji města. Zde se
nachází místní oddychový park
s různými zvířaty, květinovou
výzdobou i výstavami květin
a dalšími atrakcemi.
Správní středisko Oschatz
má dnes 18 tisíc obyvatel a jeho
historie sahá hluboko do stře

FOTO autor (2x)

a muzeum vah. To zde nevznik
lo rozhodně náhodou – ve městě
byla v roce 1845 založena továrna
na jejich výrobu.

...a přes Mügeln dojeďte
do Glossenu

V CÍLI. V Glossenu mají překládací rampu z polní drážky.

TIP NA VÝLET

1

Projeďte se na úzkokolejné
dráze kolem říčky Döllnitz.
Jízdní řád, tarify a termíny historických jízd s parní lokomotivou naleznete na stránkách
www.doellnitzbahn.de.

2

Zastavte se v městečku
Oschatz, rozhlédněte se
tam na kraj z 25 metrů vysoké
strážní věže a pak se projděte
parkem v údolí Rosenthal.

Sem tam tu jezdí i na páru. 

3

V cílové stanici úzkokolejky Glossen navštivte polní
drážku a muzeum polní železnice. Je otevřeno jen několikrát do roka. Informace
o dnech provozu a vstupném
naleznete na www.feldbahnglossen.de.

dověku. První zmínky o městě
pocházejí již ze 13. století. Do
dnes se zachovala například
strážní věž z roku 1377. Ta je
dnes přístupná a ze svého ochozu

Nostalgické jízdy jsou oblíbené
FOTO wikiMEdia (2x)
i v Sasku. 
ve výšce 25 metrů nabízí výhled
na městské centrum a na míst
ní jen mírně zvlněný zeměděl
ský kraj. V jejím sousedství lze
navštívit také městské muzeum

Vláček Döllnitzbahn pak pokra
čuje okolo malé říčky, podle kte
ré dostala své jméno – Döllnitz,
do vesniček Naundorf, Schweta
a do stanice Mügeln. Železnice
zde tak trochu připomíná spíše
polní drážku. Okolo tratě v mír
ně zvlněné krajině jsou vidět jen
pole, remízky, říčka a všudypří
tomné vrtule větrných elektrá
ren. Co však člověka zaujme, jsou
lamy a pštrosi chovaní na jedné
z farem, kolem kterých vlak kou
sek od Oschatz projede.
Mügeln je již jedno století stře
diskem místní železnice. I dnes
jsou tam na řadě kolejí odstave
né hlavně osobní vozy a na okra
ji nádraží stojí nevelká remíza
pro lokomotivy. Ruch na stani
ci je však minimální a člověk
musí cestující doslova hledat
lupou. Vlastně tady při mé ces
tě nikdo ani nevystoupil, ani
nenastoupil.
Jednou denně odsud pokračuje
školní spoj až do vesničky Glos
sen. Do cílové stanice jsem ale
dojel sám. Kromě zaměstnanců
dráhy nebyl nikde nikdo. V na
šem cíli je ale pěkně upravená
překládací rampa z polní drážky
na úzkokolejku. V Gossenu totiž
sídlí spolek polních drah, který
zde vlastní muzeum polních že
leznic. To je několikrát do roka
přístupné a navíc zde v těchto
termínech probíhají také mu
zejní jízdy.
Petr Šťáhlavský

Nejšikmější věž, kterou najdete v Česku
Nejvíce nakloněnou
věž na sever od Alp
údajně najdete v centru
krajského města
Ústí nad Labem.

P

očátky neogotické stavby
kostela Nanebevzetí Panny
Marie se datují od poloviny
14. století. K vychýlení kostelní
věže došlo při spojeneckém ná
letu na město. Celkem 1 054 le
tounů osmé letecké armády USA
shodilo dne 17. dubna 1945, těs
ně před koncem 2. světové války,
na Ústí nad Labem 255 tun bomb.
Exploze tří pum, z toho jedné
před vchodem do svatostánku,
způsobily naklonění věže o 186 cm
směrem k jihu a 46 cm k západu.

Pouhé dva dny nato následoval
další nálet – na město bylo sho
zeno dalších 307 tun bomb.

díky výstavbě nového schodiš
tě do zvonice věž návštěvníkům
opět zpřístupnil. Pokud se ten
to plán povede zrealizovat, stane
se Ústí nad Labem více atraktiv
ní pro turisty.

Jak se dostat do zvonice

Kromě náklonu věže kostela se
zřítilo i boční schodiště, kte
ré nebylo dodnes nahrazeno.
Na zvonici vede ještě jedna, dost
krkolomná cesta. Do podkroví
kostelní lodi se můžete dostat
pouze po točitém schodišti. Dále
pokračuje cesta už jen pro velmi
odvážné a fyzicky zdatné jedin
ce. Téměř jako akrobati se musí
te dostat po jednotlivých trámech
až k malému proraženému prů
chodu, který ústí do zdi kostel
ní věže.
Samotná zvonice je veřejnos
ti nepřístupná, ale vedení měs
ta již zvažuje projekt, který by

Procházka z nádraží

Ve směru od kolejí vypadá věž
FOTO autor
stále ještě rovně.

Střed města, který je dodnes ob
klopen seřaďovacím nádražím
a průmyslovými podniky, půso
bí i 65 let po válce stále neuceleně.
Je také otázkou, jak naši potom
ci budou hodnotit výstavbu ne
dávno dokončeného obchodního
centra Fórum. Novostavba se to
tiž rozkládá v těsném sousedství
kostela a významně ovlivňuje
dominantu města včetně šikmé
věže.
Pohodlnou chůzí z ústecké
ho hlavního nádraží se dosta

nete až k samotnému kostelu
Nanebevzetí Panny Marie. Ces
tou můžete obdivovat jak solitéry
architektury vzniklé před rokem
1945, tak důsledky bombardová
ní. Nechybí ani sporná výstavba
z komunistického období. Vir
tuální návštěvu vlastní zvonice
vám může zprostředkovat také
jedno z odvysílaných vydání po
řadu Toulavá kamera, které na
jdete na internetu na stránkách
České televize.
Pro doplnění ještě uvádíme, že
poblíž německého města Emden
mají věž o něco šikmější, ovšem
daleko méně nápadnou. Při její
výšce 27 metrů naměřili odklon
5,07 stupně od její ose. Letos
na podzim by se měla objevit do
konce v Guinnessově knize rekor
dů.
Martin Navrátil

