MODRÉ SRDCE
Prodávejte nové
In-karty, získáte
finanční odměny.
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Jak je na tom
doprava v krajích

Czech Raildays
již pojedenácté

V Říčanech mají
klub strojvůdců

Dozvěděli jsme se, jakou
úroveň má železnice
na Pardubicku.
STRANA 4

V Ostravě proběhl další
ročník veletrhu drážní
techniky.
STRANA 2

Jan Halman je i po jedenácti
letech v důchodu duší
na železnici.
STRANA 7

krátce

sloupek
Velké riziko
pro pár sekund

V Pendolinu hlásíme
i v korejštině

V pátek 18. června jsme
spolu s městskou policií
provedli preventivní
akci na olomouckém
hlavním nádraží.

Č

asto jsme svědky, jak
hlavně mladí lidé vy
stoupí z vlaku a bez rozhléd
nutí vběhnou na služební
přechod. Asi z důvodu, že
pár kroků do podchodu by
jim zabralo příliš mnoho

N

a přelomu května
a června České dráhy
začaly poskytovat novou
službu ve spojích Pendolino
z Prahy do Ostravy. Pokud
vlakový personál zjistí, že
mezi cestujícími se nachá
zejí korejsky mluvící cestu
jící, zajistí pro ně hlášení
rovněž v jejich mateřském
jazyce. Tímto opatřením
České dráhy reagují na sku
tečnost, že Pendolino čas
to používají manažeři, kteří
z Prahy dojíždějí do továr
ny v Nošovicích v Moravsko
slezském kraji.

Výluka na trati
do Lub u Chebu

V

šechny vlakové spo
je v úseku Cheb – Luby
u Chebu na trati 146 na
hrazují od středy 23. června
8.20 h do středy 7. července
16.00 h autobusy, a to z dů
vodu nutných stavebních
prací realizovaných Správou
železniční dopravní cesty.
Jízdní řád autobusů je shod
ný s jízdním řádem vlaků.
Cestující však musí počítat
se zpožděním, které by ne
mělo přesáhnout deset mi
nut. Náhradní autobusy
budou většinou zastavovat
na zastávkách pravidelných
autobusových linek nebo
na vhodných místech v ob
cích. Na nádraží zajíždě
jí pouze v Chebu, Tršnici
a v Lubech u Chebu.

ČD Wellness
pokračuje

V

sobotu 19. června za
mířila z Brna do Led
nice historická souprava
v rámci programu ČD Well
ness. České dráhy tak navá
zaly na úspěšné zimní jízdy
tohoto programu. Zájemci
absolvovali nejen nostalgic
kou jízdu, ale rovněž zvo
lenou léčebnou proceduru
v tamních lázních a podí
vali se na zábavný program
s tancem a ohňovou show.
Cestující si mohli vybrat
ze dvou druhů balíčků slu
žeb; akci zajišťovalo brněn
ské KCOD.

Nová zastávka
v Jablonci

V

e čtvrtek 3. června
byla otevřena nová že
lezniční zastávka Jablo
nec nad Nisou centrum.
která se nachází nedale
ko středu města. Zastáv
ka leží na frekventované
regionální dráze spojující
krajské město Liberec s Jab
loncem nad Nisou a Tanval
dem. Připomeňme, že nová
zastávka leží na trati, kte
rá byla zprovozněna 12. čer
vence 1894 mezi Jabloncem
a Lučanami nad Nisou.

(tis, mh, hop)

Petr
Holánek
Ředitel KCOD
Olomouc

NÁKLADNÍ DOPRAVA. V loňském roce skončilo hospodaření ČD Cargo hluboko v červených číslech.

FOTO ARCHIV čd CARGO

Důvody změn na Cargu
Představenstvo
Českých drah jako
zástupce vlastníka
má právo být
pravdivě informováno
o hospodaření dceřiné
společnosti ČD Cargo.
Přinášíme vysvětlení
organizačních změn.

T

ak jako České dráhy po
dávají podrobný přehled
svého hospodaření kontrol
ním orgánům, měla by i dceřiná
společnost ČD Cargo poskytovat
pravdivé a podrobné informace
svému vlastníkovi. Představen
stvo společnosti ČD Cargo však
nebylo ochotno dostatečně spo
lupracovat s mateřskou firmou
při řešení neuspokojivého hos
podaření segmentu nákladní
dopravy. Ani přes opakovanou
snahu provést ve firmě mimo
řádný audit nedostávali auditoři
od vedení ČD Cargo požadované
informace.

Kdo nyní řídí společnost

Představenstvo Českých drah,
které vykonává funkci valné
hromady v ČD Cargo, proto mi
nulý týden odvolalo představen
stvo této dceřiné společnosti.
Funkce členů představenstva ČD
Cargo dočasně převzali generál
ní ředitel ČD Petr Žaluda, ná
městek generálního ředitele ČD
pro ekonomiku Michal Nebeský
a náměstek generálního ředite
le ČD pro správu majetku Milan
Matzenauer.
V manažerských funkcích spo
lečnosti ČD Cargo proto nadále
zůstávají obchodní ředitel Rodan
Šenekl, provozní ředitel Oldřich
Mazánek i finanční ředitel Bog
dan Heczko. Současně bude v zá
konné lhůtě představenstvo ČD
Cargo doplněno členem s odbor
nou způsobilostí tak, jak to vy
žadují příslušné právní předpisy.
Prioritou nového představen
stva ČD Cargo je především rych
lé dokončení auditu a využití
jeho závěrů pro definování stra
tegie, která povede ke zlepšení
hospodaření ČD Cargo. „Je nut
né zjistit, do jaké míry byly a jsou

problémy v hospodaření ČD Car
go způsobeny globální finanč
ní krizí, nebo rezervami v řízení
firmy. A to je možné jedině pro
střednictvím auditu, který bude
vycházet ze skutečných čísel,“
prohlásil doslova generální ře
ditel Českých drah Petr Žaluda.

Neměli jsme přístup
ke klíčovým informacím

Skutečnosti, že se ČD Cargo pro
padlo ze zisku do hluboké ztráty
a že mateřská firma nedostávala
relevantní informace, byly v mi
nulosti předmětem opakované
kritiky statutárních orgánů ČD,
konkrétně dozorčí rady i řídícího
výboru. Představenstvo ČD proto
jednalo v souladu s pravidly péče
řádného hospodáře a bylo donu
ceno k výše zmíněným personál
ním opatřením.
V posledních dnech si nové
představenstvo ČD Cargo s vý
konným managementem vymě
ňovalo názory na další směřování
společnosti a na její vedení. Všich
ni se přitom shodli na tom, že
není třeba provádět žádná dal
ší personální opatření a všem

jde o dobré výsledky a pověst ČD
Cargo. V této souvislosti považu
je nové představenstvo odchod
ředitele lidských zdrojů Pavla
Koutského za jeho osobní selhá
ní a neochotu spolupracovat.
„Nerozumíme vyjádření pana
Koutského pro média, že není
ochoten pracovat v atmosféře
neodbornosti, chaosu a strachu.
Firmu stále vedou ředitelé, kte
ří ji vedli předtím. Skutečnost,
že bylo odvoláno bývalé před
stavenstvo, přece nemůže běžný
chod ČD Cargo ovlivnit. Od toho
tu jsou výkonní manažeři, kteří
nesou osobní zodpovědnost a ak
tivně se na chodu společnosti
podílí,“ řekl Petr Žaluda. „A ne
vidím nic divného ani na tom,
že nové představenstvo chce
znát smlouvy manažerů. Potře
bujeme získat jistotu, že nedošlo
ke zneužívání prostředků státem
vlastněné firmy ve prospěch pří
buzných či jiných blízkých osob
odvolaných manažerů. Postu
pujeme striktně podle stanov ČD
Cargo i platných zákonů,“ dodal
generální ředitel Českých drah.


PŘEDSTAVENSTVO ČD, A.S.

Atleti dostali Elfíky pro štěstí
Nejlepší čeští atleti
se opět po roce vydali
vlakem na vrcholnou
soutěž. Tentokrát
putovali do hlavního
města Maďarska.

ročník si tedy vytkli jasný cíl – po
stup zpět mezi elitu. I když se pro
zranění omluvily některé z opor,
tým v čele s olympijskou vítěz
kou Barborou Špotákovou si věřil.
„V poslední době jsem absolvova
la několik závodů po sobě, tohle
je jeden z vrcholů sezony a dou
fám, že v Budapešti vyhraji nejen
já.“ A co se týká cestování vla
kem? „Rodiče neměli auto, tak
že když jsem byla malá, jezdívali
jsme nočním vlakem k babičce
do Košic. A nesmím zapomenout
na loňskou cestu do Berlína.“

V

Budapešti naše atlety
o víkendu 19. a 20. června
čekalo vystoupení na mis
trovství Evropy družstev. Již loni
si řada českých reprezentantů vy
zkoušela vlak při cestě na světo
vý šampionát v Berlíně. Důvod
ozřejmil předseda Českého atle
tického svazu Libor Varhaník:
„Dějiště mistrovství, budapešť
ský Népstadion, i místo ubytová
ní se nacházejí nedaleko nádraží
Keleti, kam jezdí přímé vlaky Eu
roCity z Prahy, a tak jsme se i le
tos rozhodli dát přednost vlaku
našeho oficiálního dopravce
před letadlem.“ Celá výprava čí
tala šest desítek osob, z toho 44
závodníků. Někteří její členové
přistoupili cestou, ti z Moravy
zpravidla v Brně.

OPORY. Maskot Českých drah doprovázel na cestě do Budapešti také
Věru Cechlovou a Barboru Špotákovou (vpravo).

Sportovci
jdou příkladem

Sraz atletů a jejich trenérů byl
ve vládním salonku na pražském
hlavním nádraží. Zde je ještě před
odjezdem přivítal náměstek ge
nerálního ředitele pro personál
ní záležitosti Pavel Švagr, který
mimo jiné uvedl: „Doufám, že se
vám v Budapešti podaří zvítězit,
k tomu by vám mohl pomoci i náš

Foto Michal málek

maskot Elfík.“ Poté každý z atletů
obdržel malého plyšového sloní
ka pro štěstí. Pro náš týdeník pak
náměstek Švagr dodal: „Sportovci
dnes patří mezi známé osobnosti
a jsme rádi, že jdou ostatním pří
kladem ve využívání železnice.“
Při loňské premiéře nového
formátu soutěže družstev se na
šim atletům nepodařilo udržet
v nejvyšší skupině. Pro letošní

Vlakem z tréninku

Velké znalosti železnice proká
zal sprinter Jiří Vojtík. „Vlaky
se v poslední době hodně zlep
šily, v Praze se mi líbí linky S.
Někdy s nimi jezdím z tréninku
ve Stromovce dvě zastávky na Ma
saryčku, protože jde o jasně nej
rychlejší spojení do centra.“
Pak už se celá výprava rozmísti
la do dvou předních vozů mezi
státního spoje EC 171 Hungaria
a udělala si pohodlí před dlou
hou cestou.
Pavel Tesař

času, možná z přesvědčení,
že se jim na kolejích nemů
že vlastně nic stát. Smutné
je to, že mezi těmito cestu
jícími vídáme i maminky
s kočárky a malými dět
mi, byť mají k dispozici vý
tah na všechna nástupiště.
Možná si myslí, že je to pro
ně pohodlnější a neuvědo
mí si rozsah rizika, které
podstupují.
Sedmá hodina ranní
byla pro akci ideální, pro
tože v tento čas do Olomou
ce přijíždí značné množství
studentů. V obvodu stani
ce se nacházejí tři služební
přechody: dva na konci ná
stupišť a jeden uprostřed.
U všech přechodů stáli
vždy dva policisté s najatou
ochrankou. Přijížděly prv
ní vlaky a naši zaměstnan
ci pozorovali chování lidí.
Řada cestujících automa
ticky zamířila do kolejiště.
V okamžiku, kdy tito pasa
žéři zaregistrovali policisty,
prudce zastavili, zamum
lali nadávku, otočili se a šli
odevzdaně do podchodu. Ne
všichni se ale zalekli. Našli
se i tací, kteří to prostě risk
li. Během preventivní akce
například skupinka asi dva
náctiletých chlapců stále
hledala způsob, jak si zkrá
tit cestu přes koleje. Za tři
minuty mělo přitom při
jet Pendolino od Prahy. Nad
chováním některých lidí
prostě zůstává rozum stát.

anketa
Co se vám nejvíc líbilo
na Czech Raildays?
ANDREA KARAKLISOVÁ

Studentka,
Rychvald
Nejvíce se mi lí
bil bistro vůz
Českých drah
a v něm příjemné prostředí
v barové části. Určitě bych
ho během jízdy navštívila.

PETER KREMPA

Student,
Bánská Bystrica
Zabývám se za
bezpečova
cí technikou.
Velmi mě zaujaly novinky
v expozicích firem dodáva
jících tato zařízení.

JOSEF BREZINA

Důchodce,
Frýdek-Místek
Jako bývalého
strojvedoucího
jednoznačně no
vinky v oblasti hnacích ko
lejových vozidel. Letos jich
ale není moc.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
Jižní Čechy
s nostalgií
V rámci Jihočeského léta
s párou letos nabídneme
našim cestujícím akce
plné železniční nostalgie
i doprovodný program.

K

romě jízdy historickým
vlakem, při níž mohou
cestující obdivovat um na
šich předků, čeká na vý
letníky návazné kulturní
vyžití. Tak například v No
vém Údolí si mohou zájemci
prohlédnout muzeum po
šumavských železnic a ab
solvovat jízdu drezínou
po nejkratší mezinárodní
železnici na světě. V Leno

ře se zase zúčastní veřejné
ho pečení chleba a v Kubově
Huti je pro ně připraveno
přímo na nádraží divadelní
představení nebo se mohou
vydat s průvodcem na pro
cházku po rezervaci Horno
vltavické pastviny.
K jízdence Jihočeského
léta s párou obdrží cestující
u průvodčího vlaku ČD Bo
nus jihočeský. Po jeho před
ložení (společně s jízdenkou
Jihočeského léta s párou)
získají slevu na vstupné
do vybraných kulturních
zařízení. V Českém Krum
lově si tak mohou se slevou
50 procent prohlédnout uni
kátní historický fotoateliér
Seidel, v Jindřichově Hradci
zaplatí za prohlídku zámku
jen jeden cestující a dru
hý má vstup zdarma a rodi
ny s dětmi, které se vypraví
parním vlakem Brouček
a Beruška do Hluboké nad
Vltavou na návštěvu ZOO
Ohrada, po předložení těch
to jízdních dokladů ušetří
za dětské vstupné. Bližší in
formace jsou na webových
stránkách www.cd.cz/jizni
cechy. 
(tis)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 12.–18. 6.

■ 4 % pozitivní
■ 12 % negativní
■ 84 % neutrální

M

édia se v závěru týd
ne zdaleka nej
víc věnovala informacím
o změnách ve vedení spo
lečnosti ČD Cargo. Nejdří
ve informovala o odvolání
vedení firmy včetně gene
rálního ředitele. Tyto vý
stupy objektivně referovaly
o událostech a patřily v dr
tivé většině mezi neutrál
ní. Mimo to zaznamenala
média ve větší míře také in
formace o chystané revitali
zaci nádražních restaurací.
Regionální deníky se vý
razněji věnovaly především
změnám v jízdním řádu.
Kromě toho pravidelně refe
rovaly o odstraňování škod
po nedávných povodních
na Moravě.
Pozitivní reakce si vy
sloužily především zprávy
o plánovaném prodeji vý
hodných jízdenek v dalších
obchodních řetězcích ved
le supermarketu Lidl. Pře
kvapivě často se objevovaly
také informace o navýšení
kapacity spojů na nadchá
zející festival Sonisphere
v Milovicích, jenž pravdě
podobně přiláká desetitisí
ce fanoušků.

25/2010

Czech Raildays 2010 v Ostravě

ly stroje 2016.904 dopravce LTE
a 1216.921 od Adria Transport.

Po roce se podstatná
část areálu komerčního
obvodu ostravského
hlavního nádraží
opět proměnila
ve výstaviště.
Mezinárodní veletrh
Czech Raildays
2010 vstoupil
do druhé desítky.

Skupina České dráhy
pohromadě

Z

ahájení třídenního ost
ravského dostaveníčka no
vinek a prezentací firem
v oblasti kolejové techniky, vý
robků a služeb pro potřeby želez
nice a městské kolejové dopravy
předcházelo tradiční defilé ost
ravských mažoretek. Po úvod
ních slovech manažera veletrhu
Stanislava Zapletala pozdravil
přítomné náměstek generální
ho ředitele ČD pro osobní dopra
vu Antonín Blažek, který ve svém
vystoupení upozornil na úspěš
ně zahájený proces postupné ob
novy vozidlového parku Českých
drah, zejména s cílem zvýšení
komfortu ve vztahu k potřebám
zákazníků. „Máme zpracované
harmonogramy i strategii a po
stupně vyhlašujeme výběrová ří
zení,“ uvedl náměstek Blažek.
Generální ředitel Správy že
lezniční dopravní cesty Jan Ko
márek upozornil na vzájemnou
potřebu prosperujícího železnič
ního průmyslu a dobře fungující
železnice. „Kdy jindy se připravo
vat na dobu konjunktury než před
jejím zahájením. Z tohoto pohle
du jsme možná právě my v Ostra
vě na pravém místě a v pravý čas,“
zdůraznil význam veletrhu v době
recese a předal Antonínu Blažko
vi první výtisk jízdního řádu pro
rok 2011. Po krátkých příspěvcích
generálního ředitele Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje
Miroslava Fabiana a zástupce os
travského magistrátu Břetislava
Glombíka následovalo slavnost
ní přestřižení pásky.

RUCH NA VÝSTAVIŠTI. Stánky Českých drah a ČD Cargo byly hned vedle sebe.

CO SE zde
PREZENTOVALO
• Železniční kolejová vozidla
a jejich příslušenství.
• Kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich
příslušenství.
• Prostředky pro stavbu,
provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty.
• Prostředky a zařízení pro
provoz a údržbu kolejových
vozidel.
• Kombinovaná doprava.
• Informační technologie.
• Služby pro drážní dopravu.
• Manipulační technika.

UNIKÁT. Mezi exponáty společnosti Agri Fair bylo i dvoucestné
posunovací zařízení ZAGRO E-MAX na elektropohon.

INFOrmace
o VELETRHU

První lokomotiva na plyn

Českotřebovská společnost CZ
LOKO předala poslední exemp
lář rekonstruované lokomotivy
řady 753 7 společnosti ČD Cargo.
Pro stejného zákazníka byl ur
čen i vystavený prototyp moder
nizované lokomotivy 742 701-6.
O chvíli později proběhla pre
zentace a slavnostní zprovoz
nění první lokomotivy v České
republice na pohon stlačeným
zemním plynem (CNG) 703 023-2
v expozici společnosti Vítkovice,
Doprava. Je vybavena motorem
TEDOM TG 250 AV CNG (o objemu
11 943 cm3 a výkonu 180 kW) a ur
čena pro lehký posun na vlečkách
a dopravu lehkých vlaků rychlos
tí do 40 km/h. Na jejím vývoji se
podílel řešitelský tým společ
ností Vítkovice, Doprava, VUZ
a ČD Cargo.
Po slavnostním aktu došlo
k rozšíření řešitelského týmu
o České dráhy. V dalším vývo
ji se totiž uvažuje o podobné
náhradě původního hnacího
agregátu lokomotiv řady 714. Jak
uvedl náměstek Blažek, postup
nými vestavbami agregátů CNG

Foto autor (4x)

STÁNEK. Náměstek Blažek mezi pracovnicemi ČD v roli hostesek.

EXPONÁTY. Návštěvníci viděli i první lokomotivu na zemní plyn.
do těchto lokomotiv by se rozší
řila nabídka některým krajům
o možnosti ekologické dopravy
na ramenech, které jsou dnes
obsluhovány těmito lokomotiva

mi. „Jsem rád, že jsem se stal čle
nem klubu ekologické dopravy,“
dodal Blažek.
Z kolejových vozidel upoutáva
ly pozornost zejména dieselové

• Již 11. ročník proběhl
od 15. do 17. června v Ostravě. První a druhý den sem
zájemci mohli přijít mezi
9. a 18. hodinou, třetí den
mezi 9. a 16. hodinou.
• Prezentovalo se zde celkem
156 společností z oblasti
dopravy.
• Za tři dny se přišlo na veletrh
podívat více než 6 300 lidí.
Vstupné činilo 60 korun, pro
děti 20 korun.
• Součástí doprovodného programu byla konference Budoucnost železniční osobní
dopravy v ČR a seminář Nové
trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel.
• Akci pořádají České dráhy,
Správa železniční dopravní cesty, společnost M-Presse ve spolupráci s Dopravním
podnikem Ostrava, Asociací podniků českého železničního průmyslu firmou Škoda
Transportation a Institutem
dopravy při VŠB-TU Ostrava.

stroje Voith Maxima a Bombar
dier Traxx DE a moderní loko
motiva polského dopravce EU44
Husarz s nejnovějším vozem
1. třídy. Až večer ještě dorazi

Již třetím rokem se Skupina Čes
ké dráhy představovala pohro
madě. V jednotlivých boxech
byli návštěvníkům přezentová
ni zástupci TSS, DPOV, ČD-Tele
matika, VUZ, ČD Cargo a stánek
Českých drah. Výzkumný Ústav
Železniční přijímal své hos
ty i v salonním voze ČD a DPOV
v pronajatém konferenčním voze
Českých drah.
Společnost TSS zde chtěla pů
vodně představit svou nejvý
konnější automatickou strojní
podbíječku ASP-09-3X, kterou
koupila loni. Podbíjí najednou až
tři pražce a patří k nejrychlejším
na trhu. Nemohla ji ale uvolnit
z pracovního výkonu na tratích.  
Ve stánku ČD – Telematiky se
zájemci mohli poprvé seznámit
s Železniční bezdrátovou přeno
sovou sítí (ŽBPS), která využívá
dostupných prostředků pro bez
drátovou komunikaci tak, aby
umožnila aplikacím na mobilní
a stacionární straně vzájemnou
komunikaci pomocí standar
du TCP/IP, tj. bez nutnosti za
bývat se sestavováním spojení,
výběrem dostupných sítí, smě
rováním atd. Má především
roli komunikačního prostřed
ku s transparentním prostředím
datových komunikací. Nabízí
i řadu pokročilých funkcionalit
včetně přenosu a zpracování úda
jů o geografické poloze mobilních
objektů.
Společnost ČD Cargo doplni
la veletržní výčet rozšíření své
ho parku hnacích vozidel ještě
o slavnostní zprovoznění kom
presní stanice v žst. OstravaKunčice. Tato investiční akce
PJ Ostrava umožní provádění
úplných zkoušek brzd náklad
ních vlaků nezávisle na nástupu
hnacího vozidla.

Další lákadla

Na venkovní ploše vybízel k ná
vštěvě bistro vůz Českých drah.
Byl exponátem tradičního vy
stavovatele ŽOS Vrútky, kde pro
běhla jeho rekonstrukce. Vůz
je určen pro pojezdovou rych
lost do 160 km/h a je navržen
tak, aby splňoval požadavky in
teroperability pro hluk a osob se
sníženou pohyblivostí na inva
lidním vozíku. Podle požadavku
objednavatele je vybaven detek
torem požáru a komunikačním
připojením.
Největší opravna železničních
kolejových vozidel v České repub
lice Ostravské opravny a strojírny
se i na letošním veletrhu před
stavila zajímavou novinkou.
Tentokrát nešlo o rekonstrukci
na novou řadu, ale o prototyp že
lezničního nákladního vozu řady
Falns(s), typ 9-436.1. Jde o zcela
nový vůz o objemu 85 kubíků,
tedy o deset kubíků prostorněj
ší oproti řadě Falls, a únosnosti
65 tun. Svými parametry zlev
ňuje přepravu a mohl by přispět
k návratu zásilek uhlí, koksu
a štěrku o velikosti zrna od dvou
do 250 milimetrů z kamionů
na železnici. 
Ivan Skulina


Konference i seminář na veletrhu
V rámci veletrhu Czech
Raildays proběhla
v hotelu Imperial
konference na téma
Budoucnost železniční
osobní dopravy v ČR.

S

polečná konference o dál
kové a regionální železnič
ní osobní dopravě navazuje
na předchozí úspěšné samostat
né konference o vysokorychlost
ní a regionální dopravě. Jejich
sloučení do společné akce vyvolal
zájem regionů o místní, ale i dál
kovou dopravu i podobná struk
tura účastníků.

O rozvoji dopravní
infrastruktury

Dvoudenní akci moderoval Bohu
mil Pokorný z Generálního ředi

telství ČD. Záštitu nad ní převzal
náměstek generálního ředitele
ČD pro osobní dopravu Antoním
Blažek, který v úvodním vystou
pení zdůraznil bezpodmínečnou
orientaci Českých drah na potře
by zákazníků.
Ukazuje se, že regionální
příměstská doprava je jediný
segment, který roste velmi dy
namicky. Logická tendence ob
čanů cestovat do velkých měst
vyvolává úplné využívání kapa
city, na druhou stranu už bez
možnosti dalšího navýšení. „Že
leznice v Praze naopak neřekla
ještě poslední slovo,“ uvedl Bla
žek. Rovněž si je třeba uvědomit,
že cestující už nechce mít po kap
sách různé jízdenky a průkazky.
Měla by postačit jedna karta s či
pem nejen pro dopravu, ale třeba
i jako vstup do kulturních a spor
tovních zařízení.

Kromě toho se věnoval rozvoji že
lezniční infrastruktury a samo
zřejmě možnosti jejího dalšího
financování.

Nové trendy

V SÁLE. V minulých letech se konaly samostatné konference k místní
a dálkové dopravě. Letos organizátoři akce sloučili.
Na třetí ročník konference za
vítal se svým úvodním vystou
pením i náměstek generálního
ředitele SŽDC Bohuslav Navrá
til, který hovořil na téma roz

Foto AUTOR

voje železniční dopravní cesty.
Informoval o obecném stavu že
lezniční infrastruktury v České
republice a požadavcích na želez
niční infrastrukturu 21. století.

První blok konference se věnoval
rozvoji dálkové a regionální želez
niční dopravy jako systému, dru
hý zapojení měst, obcí a regionů
do systému železniční dopravy.
Ve středu konference obsahovala
referáty na téma Dálková a regio
nální doprava jako celek.
Doprovodný program vyvrcho
lil odborným seminářem pod
názvem Nové trendy v oblasti in
frastruktury a kolejových vozidel.
K dobrému zvyku Czech Raildays
patří zveřejnění všech referátů
doprovodného programu na in
ternetu, takže se časem budete
moci seznámit se všemi přednáš
kami podrobně. Ivan Skulina
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Nový zákon sjednocuje pravidla
se souhlasem objednatele, napří
klad kraje. Zákon v přechodných
ustanoveních řeší rovněž ochra
nu investic do vozidel pořízených
na základě již uzavřených smluv
o veřejných službách.

Na zákon o veřejných službách v přepravě
cestujících, který začne platit letos 1. července, se
čekalo dlouhou řadu let. Sjednotila se pravidla pro
obce, kraje a stát při zadávání veřejné dopravy.

Z

pověření ministra dopra
vy vedla pracovní skupinu,
která se zabývala přípravou
zákona, ředitelka Odboru legis
lativy ČD Daniela Kovalčíková,
kterou jsme požádali o rozhovor
na toto aktuální téma.

Co bylo úkolem třicetičlenné
pracovní skupiny, v níž byli například zástupci Českých drah,
ministerstev dopravy a financí
či Asociace krajů ČR?
Úkolem bylo najít konsenzus od
borníků ve třech základních ob
lastech, které měl nový zákon
řešit. Museli jsme stanovit roz
sah a způsob adaptace nového
evropského nařízení o veřejných
službách v přepravě cestujících
po železnici a silnici, nastavit
právní rámec veřejné dopravy
v naší republice a nakonec i vy
tvořit právní předpoklady pro
přístup dopravců na trh veřejné
dopravy, která je zčásti financo
vaná z veřejných prostředků.
Co měl připravovaný zákon
v jednotlivých oblastech řešit
především?
Zákon musel vyřešit hospodář
skou soutěž dopravců, která ale

podle evropského nařízení není
slučitelná s veřejnými zakázka
mi. Dále bylo nutno určit orgán
dohledu nad postupem uzavírá
ní smluv o veřejných službách
a v neposlední řadě stanovit od
povědnost orgánů při zajišťová
ní evropského nařízení. Zákon
nastavil pravidla pro poskyto
vání kompenzací objednatelem
veřejné dopravy dopravcům tak,
aby se při dodržení těchto pra
videl nejednalo o veřejnou pod
poru. Zákon řeší i vymezení
a financování dopravní obsluž
nosti státu a regionů, včetně
podmínek pro dofinancování
regionální dopravy, a také do
pravní plánování a způsob zajiš
ťování integrovaných veřejných
služeb.
Garantuje zákon dopravcům
ochranu investic?
Nový zákon to opravdu garan
tuje. Pokud například po dese
ti letech provozování dopravy
o zakázku přijdou, nástupnic
ký dopravce bude muset převzít
vozidla, která jeho předchůdce
koupil ve druhé polovině trvání
smlouvy. Pravidlo platí jen pro
vozidla, které společnost pořídí

DANIELA
KOVALČÍKOVÁ
Ředitelka Odboru legislativy
GŘ ČD

S

voji profesní dráhu začala jako podniková právnička v Železničním stavitelství
Praha, později se stala vedoucí tamního právního oddělení. V letech 1984 až 1998
pracovala jako právní poradkyně ministrů dopravy.
V rozmezí let 1998 až 2004
zastávala místo vrchní ředitelky úseku legislativy na Ministerstvu dopravy, tamtéž
působila v letech 2004 až
2009 ve funkci náměstkyně ministra pro legislativu
a problematiku evropských
zákonů a nařízení. Následně nastoupila do Českých
drah, kde byla jmenována ředitelkou Odboru legislativy
GŘ ČD.

Předmětem návrhu zákona
jsou i standardy kvality a bezpečnosti. Co to bude znamenat
pro České dráhy?
Nový zákon stanovuje minima
standardů kvality a bezpečnos
ti, přičemž jednotliví objednate
lé, kterými jsou kraje, obce nebo
stát, budou moci při jednání
o smlouvě o veřejných službách
sjednat přísnější hodnoty a uka
zatele standardů kvality a bez
pečnosti, než jaké stanoví zákon.
České dráhy budou muset svá vo
zidla uvedená do provozu po datu
účinnosti zákona nově vybavit
zařízením umožňujícím akus
tické podávání informací cestují
cím. Současně pro ně bude platit
povinnost zajistit označení vozi
del, která jsou vhodná pro cestují
cí s omezenou schopností pohybu
a orientace, mezinárodním sym
bolem přístupnosti. Zákon pa
matuje i na omezení nejvyššího
průměrného stáří vozidlového
parku či další nezbytnou výba
vu vozidel.
Páteří veřejné dopravy má být
podle navrhovatelů železnice,
z čehož musí vycházet plánování ostatních druhů dopra-

vy. Je na to nějaká pojistka
v zákoně?
Plán dopravní obslužnosti ze zá
kona pořizuje Ministerstvo do
pravy a jednotlivé kraje na období
pěti let a vychází se z páteřních
spojů železniční dopravy, z če
hož musí být odvozeno plánová
ní ostatních druhů dopravy. Stát

zákon garantuje
ochranu investic
do pořízených
vozidel.
je povinen svou dopravní obsluž
nost ze zákona zabezpečit pouze
dopravou železniční, což pocho
pitelně neplatí o jiných druzích
dopravy, například autobusové.
Zákon upravuje rovněž funkci takzvaného organizátora
dopravy. Co to bude znamenat konkrétně pro jednotlivé
dopravce?
Podle zákona může být organi
zátorem dopravy pouze právnic
ká osoba s výlučnou majetkovou
účastí kraje nebo obce, která není
dopravcem a která může jednat
při organizování služeb a při
uzavírání smluv jménem objed
natele – tedy kraje nebo obce. Pro
dopravce to znamená pružnější
integrování veřejných služeb.
MARTIN HARÁK
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ARmpee
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

ARmpee

61 54 85-71

6

160 km/h

Výroba

Výrobce

2009–2010

ŽOS Vrútky

M

odernizovaný vůz řady ARmpee je čtyřnápravový
osobní a restaurační vůz se čtyřmi oddíly 1 tř. a s bufetem. Vůz je určen pro vnitrostátní a mezinárodní provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h.
Má dva podvozky typu GP 200 S MG a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou. V rámci
modernizace byla do vozu dosazena elektropneumatická
brzda s nouzovým přemostěním záchranné brzdy, elektromagnetická brzda, nové nástupní a čelní přechodové
dveře, okna, sedadla, centrální zdroj energie, klimatizace, toalety s uzavřeným systémem a kompletní kuchyňské
vybavení. Vůz disponuje rovněž elektronickým informačním systémem firmy UniControls.

odpovídá
Sprejeři chyceni
přímo při činu
V médiích se objevila
kritika, že České dráhy
dostatečně nereagují
na útoky vandalů,
zejména sprejerů...

N

edávno skutečně vyšel
v Benešovském dení
ku jeden ze článků odsuzu
jících činnost vandalů. Měl
název Sprejeři poškodili
další vlak, drahám to příliš
nevadí. Pisatel v něm pou
kazoval na opakované úto
ky těchto osob a domníval
se, že drahám to příliš ne
vadí. Na článek jsme reago
vali v obecné rovině s tím,
že činnost těchto pachatelů
drahám samozřejmě vadí

Ladislav
Mikeš
Ředitel Odboru
krizového řízení
a bezpečnosti
a že ve spolupráci s Policií
České republiky přijímáme
opatření, která v té době ne
bylo možno sdělovat veřej
nosti. Jako nejlepší odpověď
na tento článek je informa
ce o zadržení čtyř pacha
telů této trestné činnosti.
Vandalové byli chyceni ko
lem druhé hodiny ranní,
když posprejovávali odsta
venou pantografickou jed
notku v Benešově u Prahy.
Škody, které nám stihli na
páchat, dosáhly několika
desítek tisíc korun. České
dráhy by rády i touto ces
tou poděkovaly policistům
ze středočeského krajské
ho ředitelství za vynikají
cí výkon. Zajímavostí je, že
se v tomto případě jednalo
o cizince, konkrétně o obča
ny Německa a Rakouska.
Tyto vandalské útoky
jsou velmi časté a dopade
ní pachatelů a následné
prokázání jejich trestné
činnosti není snadné. Prů
běžně zpracováváme ana
lýzu rizik a informujeme
policii o místech s čas
tým výskytem vandal
ských útoků. O to víc nás
těší úzká spolupráce poli
cistů a pracovníků Českých
drah ve zmíněném případě
v Benešově.

doprava
Oddílů

4+1

Rozvor podvozku

2 600 mm

Míst k sezení

22 + 14

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

48/50 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 824 mm

Nebojme se
projektů PPP
Jak zajistit další
výstavbu dopravní
infrastruktury
s tenčícími se
veřejnými zdroji?

Modernizace pod Žďárskými vrchy
Na regionální trati
Svitavy – Polička –
Žďárec u Skutče bude
brzy spuštěno dálkové
řízení provozu.

c

hybějící komuikační sytém
a zastaralé zabezpečovací
zařízení způsobily v červ
nu 1995 na trati Svitavy – Žďárec
u Skutče tragickou nehodu, kte
rá si vyžádala devatenáct životů.
Do jedoucího motorového vla
ku tehdy narazily čtyři vozy na
ložené šrotem a dřevem, které
ujely při posunu ze stanice Čach
nov a nabraly až stokilometrovou
rychlost. Už tehdy vyšetřovatelé
konstatovali, že k nehodě nemu
selo dojít, kdyby měl strojvedoucí
k dispozici rádiové spojení.
SŽDC rozhodlo investovat
do nového sytému pro tuto trať
260 milionů korun. Bude vyba
vena zabezpečovacím zaříze
ním a rádiovým komunikačním
systémem a stane se bezpečnou

a standardně vybavenou regio
nální tratí evropské úrovně. Podle
Zdeňka Chrdleho, generálního
ředitele AŽD, která rekonstruk
ci zajišťuje, se rovněž podstatně
zvýší bezpečnost účastníků sil
ničního provozu na 16 nových
nebo rekonstruovaných železnič
ních přejezdech. Také nový infor
mační a rozhlasový systém zvýší
komfort cestování a zkrátí se jízd
ní doby vlaků na této trati.

Řízení ze Svitav

Stavba řeší komplexní rekon
strukci zařízení v 53 km dlouhém
traťovém úseku Svitavy – Žďárec
u Skutče se záměrem dálkově ří
dit dopravu v uvedeném traťovém
úseku z dopravny Svitavy, případ
ně při mimořádnostech ze zálož
ního pracoviště Žďárec u Skutče.
Z druhé jmenované stanice se už
v současnosti řídí doprava v tra
ťovém úseku Žďárec u Skutče
– Chrudim.
Na celém úseku je šest dopra
ven – kromě Žďárce ještě Květ
ná, Polička, Borová, Čachnov,

Stanice Čachnov leží téměř
Foto AUTOR
na vrcholu lokálky.
Skuteč, které obdrží nové za
bezpečovací zařízení. Ve dvou
se provedou úpravy spočívající
v uvázání činnosti traťového za
bezpečovacího zařízení.

Zabezpečeno bude deset pře
jezdů, stanice dostanou místní
rádiovou síť i kamerový systém.
V rámci kolejových úprav ve zmi
ňovaných šesti stanicích pro
běhne redukce nadbytečných
zařízení, výpravní budovy budou
stavebně upraveny. Jak vysvětlu
je Jiří Nožka ze Stavební správy
SŽDC v Praze, koncepce zaříze
ní počítá s poměrně extrémními
sněhovými podmínkami, kte
ré tu každoročně v zimě panují.
„Zimní kalamity jsou v součas
nosti složitou otázkou, ale ohře
vy výměn by při včasném použití
měly splnit svůj účel. Pro případ
mimořádností tam bude mít SDC
své zaměstnance anebo smluvní
firmy,“ říká.
V celém úseku je pokládán op
tický kabel, který bude vyveden
ve všech dopravnách a mimo jiné
bude přenášet kontroly EZS, po
žární signalizace a ohřevů pro
diagnostiku a signál z kamer
na dispečerská pracoviště, zpět
ně třeba rozhlasová hlášení.
Stanice budou vybaveny počítači

náprav. Aktivací dálkového ovlá
daní dojde k úspoře zaměstnan
ců jak na trati Svitavy – Žďárec
u Skutče, tak i v navazujícím úse
ku Žďárec u Skutče – Chrudim.

Příprava na změny

Ve tříkolejné staničce Čachnov
probíhalo v závěru dubna pře
mísťování dopravní kanceláře
spojené s přepojováním elektric
kých obvodů do provizorní buň
ky. „Jen asi jeden pár vlaků musel
vjíždět na písemné rozkazy o vy
pnutí zařízení, přepojené to měli
hned a jezdilo se bez problémů,“
vysvětlili výpravčí Petr Švanda
a výhybkář Zdeněk Coufal.
Po dokončení stavby v závěru
letošního roku oblast Skutečska
opět naváže na tradici progresiv
ních zabezpečovacích zařízení
drah. V roce 1950 bylo v Chrasti
u Chrudimi instalováno v Česku
jediné zařízení Ericsson, stanič
ní zabezpečovací zařízení K-2000
v žst. Slatiňany bylo prvním plně
elektronickým systémem na síti
Martin Navrátil
SŽDC.

N

a druhém setkání Insti
tutu pro veřejnou disku
zi byla klíčovým tématem
debata o zajištění zdro
jů pro dobudování základ
ní dopravní sítě. „Evropská
unie doporučuje investice
do dopravní infrastruktu
ry ve výši 1,5 až 2,5 procenta
HDP. V ČR je to dnes 2,6 pro
centa, a přesto je to vzhle
dem k chybějícím klíčovým
dopravním stavbám málo,“
řekl náměstek generálního
ředitele ČD pro personální
záležitosti Pavel Švagr. Od
borníci se během diskuze
shodli v tom, že PPP (Public
Private Partnership) projek
ty mohou být řešením chy
bějících zdrojů. U nás jsou
ovšem stále na začátku.
Princip spolupráce spočívá
v tom, že soukromý subjekt
financuje veřejně prospěš
nou stavbu a pak získá vlo
žené prostředky i s úroky
ve splátkách od státu, sa
mosprávy nebo od uživate
lů. Například ve Francii je
formou koncese vystavěno
asi 80 procent všech dálnic.
Další setkání Institutu pro
veřejnou diskuzi proběhne
7. září.
(red)

4

partneři
Podpora na výzkum
pro CZ LOKO
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Myslí i na regionální tratě

ibžd

N

ad ránem mezi žst. Dav
le a odbočkou Skochovi
ce najel v km 32,380 osobní
vlak 9000 na spadlý strom.
Ke zranění osob nedošlo,
byla poškozena lokomotiva
714.206-0. Škoda byla zatím
vyčíslena na 25 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

S

polečnost CZ LOKO zís
kala na roky 2010 až 2012
státní podporu na výzkum
a vývoj prototypu nové mo
dulové čtyřnápravové po
sunovací dieselelektrické
lokomotivy řady 744. Sta
lo se tak v rámci projektu
TIP Ministerstva průmys
lu a obchodu. Dotace v řádu
desítek milionů korun po
kryje jen menší část vývo
jových nákladů – zbytek si
musí uhradit firma sama.
Projekt, jehož cílem je uspět
na evropském trhu čtyřná
pravových posunovacích lo
komotiv s výkonem od 600
do 1 500 kW, by měl posí
lit postavení společnosti CZ
LOKO na trzích střední a vý
chodní Evropy. Na projektu
se bude podílet Dopravní fa
kulta Univerzity Pardubice.

Dopravní stavby
roku 2009

V

aule ČVUT byly
25. května vyhlášeny ti
tuly Česká dopravní stavba
roku 2009. Mezi nejzajíma
vějšími stavbami, projekty
a technologiemi bodovala
i železnice, konkrétně mo
dernizace 1. až 4. nástu
piště v žst. Praha hlavní
nádraží, pod níž je pode
psán architekt Patrik Kotas,
a přestavba a zdvoukolejně

ní 4. koridoru mezi Doubím
u Tábora a Táborem. Cenu
Svazu dopravy ČR obdrže
la stavba Železniční stanice
Mariánské Lázně, zastře
šení nástupišť a podcho
du. Projektantem vítězných
staveb je SUDOP Praha, in
vestory drážních akcí jed
notlivé Stavební správy
SŽDC. Vítězům předal ceny
ministr Slamečka.

Rekonstrukce
v Bojkovicích

S

ymbolickým poklepá
ním na kolejnici byla
17. června oficiálně zaháje
na rekonstrukce stávajícího
kolejiště a zabezpečovací
ho zařízení v žst. Bojkovi
ce. Oprava železničního
spodku a svršku řeší pře
ložení stávajícího směrově
nevhodně umístěného sla
vičínského zhlaví ve smě
ru k výpravní budově. Dále
dojde k vybudování obou
stranného nástupiště mezi
kolejemi číslo 1 a 3 a záro
veň i jednostranného pero
nu u koleje číslo 5. Všechna
instalovaná technologická
zařízení budou připravena
pro možnost jejich násled
ného dálkového ovládání
v některé z navazujících sta
veb. Součástí stavební části
je i realizace nového objektu
pro technologická zařízení
a dopravní kancelář.
Stavba je navržena
na spolufinancování v rám
ci Operačního programu
Doprava. Celkové náklady
jsou plánovány na 224 mi
lionů korun bez DPH. Pří
spěvek z EU se předpokládá
ve výši 189 milionů korun,
což činí 85 procent výdajů.
Zbývající část je spolufinan
cována z národních zdrojů
prostřednictvím SFDI. In
vestorem je SŽDC, zhotovi
telem pak sdružení firem,
jehož členy jsou Subterra
a SIGNALBAU.
(mn, sždc, zz)

Davle – Skochovice
11. června

Bratkovice
11. června

V

ranních hodinách v ob
vodu žst. Bratkovice se
střetl na železničním pře
jezdu P544, v km 80,206,
osobní automobil Škoda
Octavia s vlakem Os 7943.
Nikdo nebyl zraněn. Želez
niční přejezd je zabezpečen
světelným přejezdovým za
bezpečovacím zařízením
bez závor. Škoda byla vy
číslena na 530 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

RYCHLEJI. Zvýšení rychlosti na řadě úseků by díky kratším jízdním dobám mohlo zatraktivnit železnici v očích veřejnosti.

Cestující v Pardubickém
kraji se mohou
těšit na to, že
pravděpodobně už
za dva roky začnou
vlaky jezdit rychleji
nejen na koridoru, ale
i na dalších tratích.

S

prezentací na téma zámě
rů kraje na modernizaci
železniční infrastruktury
v nejbližším období vystoupil ná
městek hejtmana Pardubického
kraje Jan Tichý na 16. konferen
ci Železniční dopravní cesta 2010
v Pardubicích. Základní cíle jsou
zajímavé i pro naše čtenáře.

Modernizace koridorů
téměř dokončena

Pozitivním odrazovým můstkem
pro změny je podle náměstka Ti
chého stav železniční infrastruk
tury v kraji. Z 550 km tratí je asi
40 procent elektrizováno a kori
dory tvoří zhruba třetinu rozsa
hu – 156 km. Přibližně 35 procent
tvoří regionální dráhy, kde je ve
směs technický stav a někde i po
ptávka po dopravě osob na nižší
úrovni. Letos je v kraji denně vy
pravováno asi 700 vlaků, které
ujedou více než 13 000 vlkm.
U 1. koridoru už z velké čás
ti proběhla modernizace umož
ňující provoz vlaků rychlostí
130–160 km/h, zbývá dokončit

čtrnáctikilometrový úsek Cho
ceň (mimo) – Ústí nad Orlicí, včet
ně diskutovaného řešení stanice
v Ústí. Samostatnou kapitolu tvo
ří modernizace uzlových stanic
Česká Třebová a Pardubice.

Medlešická spojka
a druhá kolej do Hradce

Z ostatních 15 tratí v kraji mají
rozhodující význam ty, kde je sil
ná příměstská doprava. Nejvý
znamnější je spojnice krajských
Pardubic a Hradce Králové, pří
padně Jaroměře (031), a dále část
tratě Hlinsko v Čechách – Chru
dim – Pardubice. Pardubický kraj
chce ještě letos prosadit urychlení
začátku realizace zdvoukolejnění
úseku Stéblová – Opatovice nad
Labem. Dále požaduje, aby byla
definitivně posouzena oprávně
nost požadavku na výstavbu tzv.
Medlešické přeložky, jež by od
stranila úvrať v Rosicích nad La
bem a zrychlila dopravu z krajské
metropole do Chrudimi. To je nut
né pro plánování mnoha rozvojo
vých aktivit kraje a ukončilo by
neustálé dotazy a spekulace ob
čanů i zástupců místních sa
mospráv. Na místě je i diskuze
k případné elektrizaci tratě 238
do stanice Slatiňany.

Vyšší rychlost
na lokálkách

Zkrátka by nemusely přijít ani
regionální dráhy. Letos bude
dokončena investice umožňu
jící dálkové řízení tratě Svita

požadavky
kraje

1

Dokončení modernizace
tranzitního koridoru, zej.
stavba Choceň (bez) – Ústí nad
Orlicí (včetně) a řešení vlastní
stanice Ústí nad Orlicí.

2
3
4
5

Zvýšení rychlosti na tratích
018, 238, 262, 272.

Dálkové řízení tratě Svitavy –
Žďárec u Skutče.
Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice n. Labem.

Výstavba tzv. Medlešické
přeložky.

vy – Žďárec u Skutče z jednoho
místa. Aktivity kraje budou le
tos při jednání se SŽDC upíná
ny na směrování prostředků pro
úpravy dalších úseků. V pěti mís
tech na trati 238 by mohlo dojít
ke zvýšení traťové rychlosti ze 70
až 75 km/h na 80 až 100 km/h,
v úseku Zaječice – Slatiňany též
na 100 km/h, ovšem za podmín
ky instalace přejezdového zabez
pečovacího zařízení (PZZ).
T raťová r ych lost z 50
na 60 km/h by mohla vzrůst
i na trati 272 Rudoltice v Č. – Lan
škroun, a to rovněž při instalaci
dvou PZZ. Pozornost je věnována
i části tratě 018 Choceň – Vysoké
Mýto město, kde by se mohlo jez
dit místy až sedmdesátikilomet
rovou rychlostí.

FOTO autor

Z Pardubic do Holic
za 25 minut?

Za perspektivní považuje kraj
i úsek tratě 262 z České do Mo
ravské Třebové. Tady byla pro
jednána se SŽDC instalace
samovratných výměn v Mladě
jově na Moravě a s ČD dohodnu
to nasazení modernějších vozidel
s rychlostí nejméně 80 km/h.
„Rozplánovat na několik let je
třeba zvýšení traťových rychlos
tí až na 70 km/h také na úseku
Moravany – Holice. Akce by se to
tiž neobešla bez výstavby sedmi
PZZ s tím, že by se přepravní doba
Pardubice – Holice pak mohla do
stat i pod hranici 25 minut,“ uvá
dí další z příkladů Jan Tichý.

M

ěsto bylo založeno v po
lovině 13. století. Díky
těžbě zlata i čilému ob
chodnímu a výrobnímu ruchu
rychle rostlo. Od 19. století prošlo
průmyslovým rozvojem, v jeho
okolí rostly komunikace a nevy
hnula se mu ani železnice.
Z města vedou železniční tra
tě do Tábora, přes Březnici a Pří
bram do Zdic na trati Praha
– Plzeň a elektrifikovaná spojka
přes Putim do Ražic nebo Proti
vína na trati České Budějovice –
Plzeň. Na jihu města se nachází
takzvané hlavní nádraží, na seve
ru je stanice Písek město a na se
verozápadě písecká zastávka.
Stanice Písek město umožňuje
svou polohou pohodlnější spoje
ní zejména obyvatelům Budějo
vického a Pražského předměstí.
Ve snaze zlepšit technický stav
budovy a zvýšit standard kultu
ry cestování došlo na přelomu

DŘÍVE. Jako by se na městském nádraží v Písku zastavil čas.

NYNÍ. K celkově příznivému dojmu přispívá barevná kombinace
použitá nejen na budově, ale i v případě laviček.

FOTO autor (2x)

V

nočních hodinách v žst.
Praha-Vršovice, mezi
obvody osobního nádraží
a seřaďovacího nádraží od
jezd, narazila posunující
lokomotiva 742.257-9
do soupravy vlaku Sv 126,
která stála u návěstidla
97Sc. Strojvedoucí posunují
cí lokomotivy byl lehce zra
něn. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 655 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Libina – Šumperk
13. června

Na řadu přijdou
i úpravy nástupišť

Kraj již projednal se SŽDC úpra
vy nástupišť – buď bez změny
konfigurace stanic (Chrudim,
Lanškroun, Hlinsko, Polička,
Borová, Králíky), při moderni
zaci tratě (Stéblová – Opatovice
n. L.), nebo na významných za
stávkách (Vysoké Mýto město) se
změnou konfigurace.
Věřme, že ani další regionální
dráhy a jejich úseky nezůstanou
zcela pod čarou. Kraj se jedno
značně hlásí k využívání želez
niční dopravy. Nejenže podepsal
s vedením SŽDC memorandum
o spolupráci, ale dále aktivně jed
ná o jednotlivých prioritách jak
se správcem infrastruktury, tak
i s dopravci. Martin Navrátil

RSM: Stanice Písek město
Historické město Písek
změnilo v průběhu
19. století svou
podobu a v roce 1875
získalo železniční
spojení s Prahou.

Praha-Vršovice
12. června

let 2009 a 2010 k rekonstrukci
výpravní budovy. Celkový objem
nákladů investovaných do rekon
strukce byl 3,1 mil. Kč. V rámci
rekonstrukce byl zrevidován krov
a bednění. V místech, která nes
la známky poškození, byla pro
vedena lokální oprava. Na nové
laťování se provedlo oplechová
ní z pozinkovaného plechu a byl
položen nový střešní plášť z beto
nových tašek, včetně hromosvo
dové soustavy. Stávající dřevěná
okna byla nahrazena okny plas
tovými. Na fasádě bylo prove
deno zpevnění stávající štukové
omítky a došlo k odstranění ne
konzistentních částí. Fasáda byla
v celém rozsahu nově štukována
a opatřena nátěrem.
Rekonstrukce se dále do
tkla centrálního tepelného zdroje
– kotelny na tuhá paliva. Od nové
topné sezony bude teplo pro slu
žební prostory a bytové jednotky
řešeno ekologickým elektrokot
lem. Tímto opatřením bude zá
roveň umožněn prodej bývalého
objektu traťového okrsku včetně
bytů. Ten bude napojen na cent
rální rozvod tepla, který vybudu
je Teplárna Písek.
Jiří Stuna

Autor je ředitel RSM Plzeň.

P

řed polednem mezi
žst. Libina a Šum
perk se střetl na železnič
ním přejezdu P4233, v km
38,175, osobní automobil
Volkswagen Polo s osobním
vlakem 3637. Řidič automo
bilu byl zraněn. Železniční
přejezd je zabezpečen svě
telným přejezdovým za
bezpečovacím zařízením
bez závor. Osobním vlakem
byla motorová jednotka Re
gionova 814/914.036. Ško
da byla předběžně vyčíslena
na 1,1 milionu korun. Udá
lost šetří RIBŽD Praha, pra
coviště Česká Třebová.

Černošice
14. června

O

dpoledne mezi žst.
Dobřichovice a Pra
ha-Radotín, na zastávce
Černošice, se střetl na želez
ničním přejezdu P265, v km
14,212, osobní vlak 8845 s de
setiletým chlapcem, který
náhle vstoupil do průjezd
ného průřezu vlaku. Chla
pec byl zraněn a leteckou
záchrannou službou přepra
ven do nemocnice. Přejezd
je zabezpečen světelným
přejezdovým zabezpečova
cím zařízením se závorami.
Osobním vlakem byla elek
trická jednotka řady 471.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Trutnov střed
17. června

M

ezi žst. Trutnov střed
a Malé Svatoňovice na
jel dopoledne osobní vlak
15409 do spadlého stromu
v km 42,130. Nikdo nebyl
zraněn, ale obě čelní skla
motorového vozu 810.343-4
byla rozbita. Škoda zatím
činí 70 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha, pracoviš
tě Česká Třebová. (MirKo)

provoz a zahraničí
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průmysl
Kapsch koupil
významný podíl

S

polečnost Kapsch se
po nedávném zakoupe
ní části divize společnosti
Nortel, označované Carrier
Networks, změnila v glo
bálního hráče na poli GSM
a téměř okamžitě se stala
vedoucím subjektem v obo
ru GSM-R. Důvěru, kte
rou klienti do této nové
společnosti vkládají, do
kazují i dvě nové rozsáhlé
objednávky od francouzské
a alžírské železnice. „Ce
losvětově nyní zaujímáme
vedoucí postavení ve dvou
oborech. Prvním je Kapsch
TrafficCom na poli doprav
ních telematických služeb
a druhým Kapsch Carrier
Com na poli GSM-R tech
nologií,“ říká Kari Kapsch,
člen představenstva. V Čes
ké republice je společnost
Kapsch generálním doda
vatelem systému GSM‑R
a systémů rádiového pokry
tí tunelů.

Zabezpečovací
systém pro Tepličku

Z

a přítomnosti sloven
ského ministra dopra
vy se 28. května uskutečnilo
slavnostní zahájení stavby
ve stanici Žilina-Teplička.
Po jejím dokončení v říj
nu 2011 by mělo tímto cent
rálním seřaďovacím uzlem
projet 1 100 vozů za 24 ho
din. Na realizaci zakázky

v hodnotě téměř 140 milio
nů eur, jejímž investorem
jsou Železnice Slovenské
republiky, se podílejí čes
ké firmy EUROVIA a AŽD
Praha v rámci Sdružení
Teplička.
Na Slovensku budou in
stalována dvě staniční za
bezpečovací zařízení ESA
11, jež budou dálkově ovlá
dána elektronickým systé
mem DOZ 1. Chybět nebude
ani graficko-technologická
nadstavba GTN, která v re
álném čase podává aktuál
ní obraz dopravní situace,
automaticky vede dopravní
dokumentaci a monitoru
je činnost zabezpečovacího
zařízení.
Veškerou technologii bu
dou instalovat odborníci
z dceřiné společnosti AŽD
Košice a další místní firmy.

CZ LOKO vydá
miliony na vzdělání

N

ěkolik milionů korun
na podporu vzdělává
ní svých zaměstnanců zís
kala akciová společnost
CZ LOKO z Evropského so
ciálního fondu. To jí umož
ní až do června 2011 pokrýt
veškeré náklady spojené se
zvyšováním kvalifikace pra
covníků. Projekt je unikát
ní tím, že prochází napříč
celou firmou s 560 zaměst
nanci a dotkne se všech
provozoven, úseků a pro
fesí, i když mezi nimi pře
važují dělníci. Další silnou
skupinou jsou technič
tí a hospodářští pracovní
ci. Společnost díky získání
prostředků naváže na před
chozí vzdělávací dotace z let
2005 až 2007. Díky nim po
dle slov personálního ředi
tele Tomáše Brancuzského
bylo tehdy možné posta
vit školicí středisko v České
Třebové. CZ LOKO opravuje
a modernizuje lokomotivy
určené převážně pro evrop
ský trh, a proto kromě čes
ké drážní legislativy musí
dodržovat i evropská naří
zení a předpisy. Právě ty na
řizují povinnou kvalifikaci
zaměstnanců, která před
stavuje náklady několika
milionů korun ročně. (acri)

5

Moderní dílny Gredelj

se dílny Gredelj řadí k nejmoder
nějším v Evropě a představují ab
solutní špičku na jihovýchodě
kontinentu.

Historie dílen
Gredelj sahá do roku
1894, kdy se staly
hlavní základnou
opravárenství
Maďarských státních
drah. Dnes patří
Dílny pro opravy
kolejových vozidel TZV
Gredelj do holdingu
chorvatských
železnic HŽ.

Z

ačátkem letošního roku zde
zdárně dokončili výstavbu
nových hal s nejmoderněj
ším strojním vybavením. Cel
ková investice 900 mil. kun (cca
3,3 mld. Kč) realizovaná v prů
myslové zóně Vukomerec v chor
vatském hlavní městě Záhřebu
znamená nejvyšší výdaj do vý
robních kapacit v Chorvatsku
za posledních 20 let. Roční obrat
dílen Gredelj činí 800 mil. kun,
z toho export 120 mil. kun.

Zakázky nejen pro Evropu

EUROFIMA. K financování modernizace elektrických lokomotiv
HŽ řady 1142 v dílnách Gredelj slouží výhodné úvěry.

Stěhování do většího

Od svého vzniku v roce 1894
do roku 1967 byly dílny soustředě
ny na ploše o rozloze 131 000 m2
ve čtvrti Trnje na jižní stra
ně hlavního nádraží v Záhře
bu. S rostoucím objemem prací
na stále větším spektru hna
cích a tažených vozidel a s nut
ností obnovovat strojní vybavení
přestala plocha u nádraží po
stačovat. V kontextu s expanzí
hlavního města počítal tamní
územní plán již od roku 1936 s od
sunem dílen. V roce 1958 proto
Gredelj koupil pozemek o rozlo
ze 448 000 m2 v průmyslové zóně
Vukomerec. Finanční možnos
ti však dovolily uskutečnit jen
první fázi z původních záměrů,
a sice stavbu objektů s plochou
27 000 m 2 pro opravy lokomo
tiv, projekční kancelář, mecha
nickou zkušebnu a chemickou
laboratoř.
V květnu 1967 byly opravy loko
motiv přesunuty z Trnje do Vu
komerece, opravy tažených vozů
zůstaly v Trnje. Původní předsta
vy o kapacitě oprav 50 elektric
kých a 70 dieselových lokomotiv
ročně byly záhy v praxi překroče
ny. Již v roce 1975 tak musela být
hala oprav rozšířena o 5 400 m2.
Provoz dvou pracovišť finančně
zatěžoval Gredelj natolik, že v roce
2006 došlo k dohodě s městem
o odkoupení pozemku u hlavního
nádraží za 88 mil. eur a o přesu
nu oprav vozů do zóny Vukomerec.

KOLOSY NA KOLEJÍCH. Dílny Gredelj se specializují na opravy velkých dieselelektrických lokomotiv z produkce General Motors.

Dílny Gredelj se neomezují jen
na opravy kolejových vozidel pro
Chorvatské železnice, majitele
a rozhodujícího zákazníka, nýbrž
samy realizují obchodní případy
obnovy neprovozních vozidel pro
nové dopravce. Součástí spektra
vozidel jsou i tramvaje. Velkou
budoucnost spatřují dílny Gre
delj v údržbě a opravách moder
ních nízkopodlažních kolejových
vozidel.
Z konkrétních zakázek dílen
Gredelj pro zahraniční kliente
lu je možno uvést celkovou mo
dernizaci pěti osobních vagonů
pro maďarské MÁV v roce 2008
v hodnotě 2,5 mil. eur. Pro Čer
nohorské železnice opravily de
set osobních vagonů v hodnotě
3,5 mil. eur. Pro Kosovské želez
nice provedly dílny moderniza
ci dieselelektrických lokomotiv
řady G16 v ceně 2,5 mil. eur. Do
sazením nových motorů dojde
ke snížení spotřeby a splnění
ekologických předpisů. Zakázka
znamenala pro dílny Gredelj po
tvrzení pozice lídra v jihovýchod
ní Evropě.
Z probíhajících zakázek lze
zmínit modernizaci dvou loko
motiv řady G26 (řada 2062 HŽ)
pro argentinskou železniční
společnost UGOFE. Práce probí
hají ve spolupráci se společností
NREC z USA. Stejné konsorcium
opravuje v Záhřebu čtyři loko
motivy G26 s výkonem 2 200 koní
pro guinejskou společnost RU
SAL, pět lokomotiv GT26 s výko
nem 3300 koní pro francouzskou
společnost TSO do Saúdské Ará
bie a jedenáct lokomotiv GT26.
Obchodní zájmy dílen Gredelj za
hrnují kromě balkánských zemí
i Súdán, Jordánsko, Itálii, Argen
tinu a USA. V Itálii jde o moder
nizaci deseti osobních vozů pro
společnost Ferrovie dello Sud-Est
v Bari a zakázku na 108 osobních
vozů pro dopravce FS Trenitalia.

Vývoj nových vozidel

PŘESUVNA. V novém areálu najde využití rovněž dieselhydraulicFOTO autor (3x)
ká přesuvna kolejových vozidel.
Výstavba nových technologických
provozů, skladů a vlečky začala
v lednu 2008. Nové stavby vznik
ly na ploše 350 000 m2, staré dílny
určené k likvidaci zabírají v zóně
Vukomerec plochu 45 000 m 2.

Nové strojní vybavení představu
je absolutní technologickou špič
ku, zahrnuje počítačově řízené
stroje a zařízení pro diagnosti
ku, obrábění, montáž, lakování
a zkušebnictví. Svým vybavením

Velkou pozornost věnuje Gredelj
projektu výroby nové lokomotivy
JT38CW ve spolupráci s firmou
Electro Motive Diesel z americ
kého Chicaga, která je největším
výrobcem dieselových lokomo
tiv na světě a nástupcem legen
dárních General Motors (GM).
Ve vývoji je elektrická a diesele
lektrická jednotka pro regionální
dopravu a posunovací lokomotiva
EL800DC. 
Roman Štěrba

Metro Capital konečně RŽD chystá projekt VRT
Moskva – Petrohrad
zahájilo provoz
Č
N
ervená linka metra Capital pro
příměstskou dopravu mezi
městy Austin a Leander zahájila
komerční provoz, a to o dva roky
později proti původnímu plánu.
Ani na jedné z devíti stanic se ne
konalo žádné oficiální zahájení.
Linka probíhající na severozápad
z hlavního města Texasu je pro
vozována šesti dieselovými vozi
dly typu Stadler GTW 2/6.
Dle původního plánu budou
zajišťovat provoz ve špičkových
hodinách během pracovního týd

ne, devět vlaků ráno a deset vla
ků večer ve špičce, včetně čtyř jízd
v opačném směru. Celých 52 km
cesty trvá asi 60 minut. Minimál
ní doba jízdy je 35 minut a někte
ré vlaky končí blízko Leanderu.
V době, kdy měla červená linka
zahájit provoz, oznámilo vedení
Metra Capital zpoždění na dobu
neurčitou kvůli bezpečnostním
a provozním otázkám, které se
týkaly hlavně signalizace a zaří
zení pro mimoúrovňové křížení.

(acri)

ávrhy na výstavbu vyso
korychlostní tratě dlouhé
660 km, která by spojila Mosk
vu s Petrohradem, byly zveřej
něny RŽD na konferenci, která
se konala v dubnu v Petrohradu.
Pod le ředitele pro vysokorych
lostní dopravu Denise Muratova
by trať mezi Moskvou a Petrohra
dem byla navržena pro provozní
rychlost do 400 km/h. RŽD oče
kávají, že jízdní doba bude trvat
2 h 30 min ve srovnání s 3 h 45 min
dosahovanými v současné době

vlaky Sapsan, které jezdí rychlostí
až 250 km/h na stávající trati. Vy
sokorychlostní vlaky by měly roč
ně svézt 14 milionů cestujících.
Podle prezidenta RŽD Vla
dimira Jakunina bude zřízen
veřejno-soukromý podnik pro fi
nancování výstavby, který bude
trať stavět i řídit s návratností své
investice prostřednictvím poplat
ků za přístup na trať. Použití to
hoto modelu a přijetí evropských
norem sníží celkové náklady
o 20 až 40 procent.
(acri)

německo
Železniční síť
se zmenšila

Ž

elezniční síť v Němec
ku byla mezi lety 1990
až 2008 zredukována, dél
ka kolejí se snížila o 17,4
procenta. Ze zemí EU došlo
k většímu úbytku délky ko
lejí jen v Polsku.
V Německu došlo po roku
1990 k silné redukci kole
jí u bývalé východoněmec
ké společnosti Deutsche
Reichsbahn. Podle vyjád
ření Spolkového drážního
úřadu (EBA) se od roku 1994
zastavil provoz na 5 200 km
tratí, z čehož takřka polo
vina se nacházela v nových
spolkových zemích, tedy
bývalé NDR. V loňském roce
činila provozní délka ko
lejové sítě Deutsche Bahn
33 721 km.

Krize dorazila
se zpožděním

K

rizový rok 2009 je sice
za námi, přesto je nálada
v německém železničním
průmyslu skeptická. „Svě
tová krize se v tomto odvět
ví projevuje až nyní. Letos
máme o pětinu méně vnit
rostátních a o třetinu méně
zahraničních zakázek. Do
konce máme zkrácenou pra
covní dobu a také dáváme
i výpovědi,“ konstatoval
prezident Svazu železniční
ho průmyslu Klaus Baur.
Výrobce tíží nedostatek
zakázek obzvláště z Číny, In
die a Arabského poloostrova,
kde byla v posledních letech
velká poptávka po vozidlech.
Nyní vkládají naděje do oče
kávané největší zakázky
v dějinách DB. Dopravce
hledá vhodné nástupce
za soupravy vlaků InterCity
a původní rychlovlaky ICE.
Zakázka na dodávku tří set
vlaků představuje částku
šest miliard eur.

DB Netz – zisky
a nové problémy

D

eutsche Bahn (DB) zís
kává velké zisky ze
státem financované želez
niční sítě prostřednictvím
své dceřiné společnosti DB
Netz. DB Netz odvedla kon
cernu podle bilance za rok
2009 rekordní sumu 750
mil. eur. Experti to pova
žují za skandální, protože
kvalita železniční sítě vy
kazuje značné závady a je
značně podfinancovaná.
DB tak hospodaří a vyka
zuje zisk z velké části s pro
středky státu a daňových
poplatníků, které by měly
jít do železniční sítě. Při
tom je samotná DB Netz vy
soce dotovaným podnikem,
který ročně obdrží 2,5 mi
liardy eur na údržbu želez
niční sítě a 1,2 miliardy eur
na nové železniční projekty.

(sh)

krátké zprávy ze světa
DB Schenker Rail
Bugaria s licencí

PCC – Intermodal
ztrácí 20 procent

Regionální starosti
o italské cargo

Strategie k ozdravění
nákladní dopravy

ICA zavádí ucelený
vlak Vídeň – Moskva

Letos v květnu obdr
žela německo-bul
harská společnost
DB Schenker Rail Bul
garia licenci na vozbu
vlaků i na bulharské železniční
síti. Tato licence umožňuje ne
jen posun na vlečkách, ale nyní
již i traťové výkony ve vlastní re
žii. A tak již od června společnost
zahajuje vozbu vlaků s mědí pro
největšího producenta v Bulhar
sku, firmu Aurubis. DB Schen
ker Rail Bulgaria v současnosti
zaměstnává 150 zaměstnanců
a vlastní elektrické i motorové
lokomotivy pro posun i traťové
výkony.

Operátor kombinova
né dopravy PCC – In
termodal S.A. přišel
loni o pětinu svého
dopravního objemu.
Tato dcera smíšeného koncer
nu PCC přepravila 66 tisíc TEU,
přitom ještě rok předtím jich
bylo 81 000. V současnosti spo
juje vnitrozemské terminály
Slawkow, Brzeg Dolny a Kutno
s námořními přístavy Gdaňsk,
Gdyně, Bremerhaven, Hamburk
a Rotterdam. Vlivem vstupu
na burzu se změnily vlastnické
vztahy: 71,04 procenta podílu
drží PCC SE, 16 procent DB Schen
ker Rail Polska.

Vedení řady italských
regionů se obává neu
stále klesajícího podí
lu nákladní přepravy
po státních železnicích.
Regiony v posledních letech inves
tovaly do intermodálního doprav
ního systému asi 23 milionů eur.
Jeho budoucnost je však klesající
mi přepravami ohrožena. V pří
stavním městě La Spezia má být
například uzavřen cargo termi
nál, který týdně odbavuje až 120
vlaků. Tamní přístavní úřad,
svaz podnikatelů a odbory chtě
jí uzavření zabránit, aby nedošlo
k omezení významu přístavu a ce
lého hospodářského regionu.

Dopravce SNCF Fret
se chce při klesají
cích objemech ještě
vyrovnat s nerenta
bilními přepravami.
Vztaženo k situaci v roce 2008 by
mělo jít o minus 513 000 vozů,
to je skoro třetina obratu. Po
dle strategického dokumentu
očekává podnik v dopravě jed
notlivými vozy pokles o 616 000
vagonů. Na druhé straně se sází
na opětovné získání 103 000 ce
lovozových zásilek. Postižena je
i kategorie ucelených vlaků. Zde
se mají uzavírat smlouvy jen se
zákazníky, kteří zaručí alespoň
tři oběhy týdně.

Operátor Intercon
tainer Austria (ICA)
odstar tova l letos
3. května provoz pravi
delného denního spoje
ní uceleným nákladním vlakem
v dálkové relaci Vídeň – Buda
pešť – Moskva, jež je vedena přes
terminál Dobra. Drážní kyvadlo
s názvem Vladislav-Shuttle je
produktem vzájemné kooperace
se společnostmi Transcontainer,
Far East Landbridge a Hungaria
Intermodal. Na přání zákazní
ků se zajišťuje přistavení kon
tejnerů, bezpečný podej a dodej
v Moskvě i tamní proclení.
(sh, kla)
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INZERCE A SERVIS

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

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

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

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
nabízí:
u všech zájezdů 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
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Na několik dní v Bruselu
Spolupráce mezi
Českými drahami
a studenty ze škol
z Vysočiny zdárně
pokračuje v pořadí
druhou aktivitou.

CO SE LÍBILO
STUDENTŮM

1
2

Moderní terminál v Liege
s krásným obloukem nad
nástupišti.

V

květnu jsme vás v Železni
čáři informovali o průbě
hu první aktivity projektu
Inovativní formy spolupráce škol
a firmy České dráhy v kraji Vyso
čina, který je realizován v rámci
Operačního programu Vzdělá
vání pro konkurenceschopnost.
V pořadí druhou aktivitou pro
jektu byla zahraniční exkurze
v Bruselu, která se uskutečnila
ve dnech 8. až 12. května.

Jak funguje železnice
v zahraničí

Projekt je spolufinancován Ev
ropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České re
publiky. Cílem této aktivity bylo,
aby žáci v rámci studijního obo
ru poznali fungování železniční
dopravy v zahraničí. Brusel byl
vybrán také z toho důvodu, aby
se žákům rozšířily obzory o čin
nosti a významu evropských
institucí i Evropské unii jako
celku. Prezentace zúčastněných
žáků střední školy budou posléze
v rámci dalších klíčových aktivit
projektu prezentovány žákům ze
základních škol.
Exkurzi za České dráhy ko
ordinovali Radek Dvořák z Pro
jektové kanceláře a Blanka
Havelková z oddělení vzdělává
ní a personálního rozvoje Ge
nerálního ředitelství. Program

Historická nádraží v Bruselu
a Antverpách.

3
4
5

Vysokorychlostní vlaky
TGV.
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Možnosti procvičit si
angličtinu.

Stavba Atomia a další architektonické skvosty Bruselu.

Návštěva Evropského parlamentu a setkání ve Výboru regionů.

VÝPRAVA. Žáky střední odborné školy doprovázeli za České dráhy
Blanka Havelková a Radek Dvořák (vpravo).

a přednášky zajistila Vendulka
Raymová, zástupkyně Českých
drah v Bruselu.

Od historických nádraží
po rychlovlaky

První den exkurze připadal sho
dou okolností na Den otevřených
dveří evropských institucí, če
hož studenti Střední odborné
školy Nové Město na Moravě ná
ležitě využili. Následující den
navštívili bruselská nádraží
Brussels Central, Brussels Gare
du Midi a Brussels Gare du Nord.
Viděli zde například na vlastní
oči vlak TGV, což okomentova

Foto AUTORKA

li jako nevšední zážitek. Po pro
hlídce nádraží se přesunuli
do historického centra Bruse
lu. Tentýž den navštívili rovněž
známé Atomium.
Další den byly pro studenty
připraveny prezentace v anglic
kém jazyce o významných že
lezničních institucích sídlících
v Bruselu. Konkrétně se účastní
ci exkurze dozvěděli o Sdružení
evropských železnic (CER) a Me
zinárodní železniční unii (UIC)
– a to přímo na půdě těchto insti
tucí. Odpoledne téhož dne se se
tkali se zástupci Výborů regionů,
významného poradního orgánu

Evropské unie, a navštívili rov
něž Český dům v Bruselu.
Čtvrtý den si museli studenti
sami zajistit skupinové jízdenky
na historickém nádraží Antwer
py a nově zrekonstruovaném ná
draží Liege. Moc si pochvalovali
vlakové soupravy, kterými ces
tovali. Během posledního dne
exkurze nechyběla na progra
mu návštěva budovy Evropské
ho parlamentu (druhé sídlo má
ve francouzském Štrasburku),
kde byla pro studenty připra
vena odborná přednáška o jeho
fungování.
Kateřina Svojanovská

ruhý ročník Memoriálu
Břetislava Demela v kužel
kách se 18. a 19. května usku
tečnil v českotřebovské kuželně.
Zúčastnilo se ho devadesát dva
soutěžících.
Vítězem turnaje se stal Pavel
Jiroušek (CZ Loko Česká Třebová)
s celkovým počtem 627 kuželek.
Na druhé příčce skončil loňský
vítěz Jiří Hetych ml. (DKV Čes
ká Třebová) s 615 kuželkami. Vý
sledek 596 kuželek stačil Karlu
Kratochvílovi (RCVD Trutnov) až
na třetí místo. Mezi ženami byla
první Jitka Bulíčková (UŽST Ko
lín) s 549 kuželkami, jež se tím
to výkonem zařadila na celkové
osmé místo. Druhá skončila Eva

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!

Dny Karviné
s párou
Cestující se díky
nostalgické akci podívali
na nádraží, kam osobní
vlaky už nejezdí.

P

od názvem Veselý vláček
se dne 19. června usku
tečnila v rámci hudebního
festivalu Dny Karviné 2010
jízda historickým parním
vlakem. Trasa, která se tra
dičně již léta dodržuje, ved
la ze stanice Karviná hlavní
nádraží přes nádraží Petro
vice u Karviné do historic
ky staré železniční stanice
Karviná město. Tato stani
ce dnes slouží jen pro ná
kladní dopravu.

Akce se jako každoroč
ně těšila velkému zájmu
jak dětí, tak dospělých.
O dobrou náladu ve vlaku
se starali zejména průvod
čí. Velké poděkování pat
ří strojvedoucímu, topiči
a ostatnímu personálu Čes
kých drah. Na fotografi vi
díte, že se organizátoři akce
opravdu postarali o dobrou
Milan Janov
zábavu.

DOVOLENÁ

Memoriál Břetislava Demela podruhé
D

volný čas

Sedláková (CZ Loko Česká Tře
bová), která nahrála stejně jako
třetí Bedřiška Šrotová (SŽD Olo
mouc) 529 kuželek.
Po oba dny provázela turnaj
dobrá nálada, ke které přispívala
výborná obsluha a zásoby místní
ho bufetu. Na vynikající sportov
ní a společenské atmosféře mělo
svůj významný podíl i publi
kum, které bouřlivě povzbuzo
valo všechny soutěžící. Rád bych
poděkoval všem, kteří se na této
akci jakýmkoliv způsobem po
díleli. Zvláštní poděkování pa
tří Jiřímu Slezákovi, vrchnímu
přednostovi DKV Česká Třebová,
a Jaroslavu Zedníkovi, starosto
vi města Česká Třebová, kteří

turnaj nejen podpořili, ale také
slavnostním hodem zahájili. Po
děkování si zaslouží i firmy, kte
ré nás podpořily: České dráhy
a ČD Cargo.
Hold v neposlední řadě patří
Federaci strojvůdců České repub
liky (FSČR) za to, že tento turnaj
plně podporuje a zajišťuje. Děkuji
členu kuželkářského oddílu panu
Jiřímu Hetychovi st. za perfektní
vedení celého turnaje a zpracová
ní výsledků. Za odvahu zúčastnit
se soutěže mezi ligovými borci
chci vyslovit uznání i členu prezi
dia FSČR Janu Zahulovi, kterému
zároveň přeji úspěchy i ve všech
dalších klání, a to samozřejmě
nejen těch sportovních.

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: 7 nocí, 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:
7 nocí, 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.

Takto tedy skončila naše spo
lečná vzpomínka na Břetislava
Demela, strojvedoucího, výbor
ného kuželkáře a obětavého člo
věka, který nešťastně zahynul
při nehodě v Moravanech dne
19. května 2008. Rovněž upřím
ně děkujeme za účast na polože
ní věnce při pietním aktu, který
se konal přímo v areálu železnič
ní stanice Moravany.
Všechny zúčastněné již dnes
zveme na plánovaný třetí ročník
Memoriálu Břetislava Demela.
Těm zájemcům, na které se ne
dostalo a museli být bohužel od
mítnuti, chci doporučit, aby se
příště přihlásili pokud možno co
Jiří Říha
nejdříve.

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

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.

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

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
Výlet do Prahy
se nám vydařil

7

Duší zůstal strojvůdcem

htěli bychom vám tou
to cestou poděkovat
jménem dětí z Dětského do
mova Hodonín za úžasnou
akci, kterou jste pro nás při
pravili. Dne 29. května jsme
se mohli díky akci S dět
mi na výlet do Prahy po
dívat do hlavního města
za zvýhodněnou cenu (80 Kč
na osobu tam a zpět – po
známka redakce). Navštívili
jsme Jindřišskou věž a Krá
lovství železnic. V Praze se
nám moc líbilo.

Vychovatelé Dětského
domova Hodonín

Podali jste mi
pomocnou ruku

D

Juraj Dzudzík

Bohužel bez dalších údajů nemůžeme zjistit jméno pracovníka ČD. Přesto mu děkujeme.

Květinový záhon
udělal radost

O

bčas se jako dlouhole
tý zaměstnanec drá
hy, nyní již důchodce,
dostanu k vašemu týdení
ku Železničář a s chutí si
přečtu, jak se ta naše drá
ha mění a krásní. Nedávno
jsem byl ve staničce Mstě
tice, která je dnes obsazena
jen jedním zaměstnancem
ve službě. Chvíli jsem čekal
na velmi pěknou příměst
skou soupravu CityElefant,
a tak jsem se trochu rozhlé
dl kolem. Byl to skutečně
pěkný pohled. Jak říkám,
záhonky mezi staniční bu
dovou a kolejištěm stá
ly za pohled (viz přiložené
foto). Pak jsem ovšem dojel
do Kolína, kde jsem čekal
celou půlhodinu na pří
pojný rychlík na Moravu.
I zde jsem svého času vyu
žil a pokochal se originální
drážní květenou, tedy spíše
plevelem, který se nacházel
mezi 1. a 2. nástupištěm.
Zašel jsem si ještě před ná
draží na terminál a ani tam
mě to nenadchlo. O to víc
jsem si pak vážil toho, jak
se o vzhled stanice stará
pracovník ve Mstěticích.
Antonín Kubela

Poznámka redakce: Kolejiště
v Kolíně vlastní Správa železniční dopravní cesty.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Ukázat jízdenku
musíte i opakovaně

R

C

ovolte mi, abych tím
to způsobem poděko
val vašemu pracovníku,
který měl 5. června služ
bu ve vlaku EC 121 Košičan.
Ve 13.54 h jsem nastoupil
do tohoto vlaku ve velmi
špatném psychickém sta
vu, protože jen krátce před
tím jsem zjistil ztrátu pe
něženky se všemi doklady
včetně právě vyzdvihnu
té In-karty. Dotyčného pra
covníka jsem informoval,
že mám jen zakoupenou
jízdenku, tedy bez dokla
du na slevu. Velmi ochotně
mě vyslechl, ve služebním
oddílu mi zajistil místo
k sezení a odpočinek a me
zitím mobilem zjišťoval te
lefonní číslo, na kterém je
možné zablokovat platební
kartu kvůli neoprávněným
výběrům z bankomatu.
Ačkoli to podle věku mohl
být můj vnuk, nesmírně
mě uklidnil a ochotně po
dal pomocnou ruku. Pro
tože tak nemůžu udělat
osobně, předejte mu pro
sím ode mě poděkování.

pošta

STÁLE U ŽELEZNICE. Ačkoli je dávno v důchodu, nemůže Jan Halman zapomenout na pohled ze stanoviště strojvůdce.

ní strojvůdci z pražského depa,
rádi s nimi probíráme technic
ké novinky a občas se za nimi vy
dáme na návštěvu do depa. Proto
si osobně vůbec nepřipadám jako
důchodce, ale v přeneseném slova
smyslu spíše jako nějaký záložní
strojvedoucí. Osobně mě zají
má například jednotka Pendoli
no, kterou jsem si byl několikrát
osobně prohlédnout, především
díky velkému pochopení vrchní
ho přednosty pražského depa.“

Jan Halman upsal svoji
duši strojvůdcovskému
řemeslu. Přes deset let
je sice na zaslouženém
odpočinku, ale
lokomotivy ho stále
přitahují. Proto založil
Klub strojvůdců Říčany.

K

dyž odešel v roce 1999 do dů
chodu, nechtěl hodit že
leznici jen tak za hlavu.
V Říčanech, které leží sotva tři
kilometry od hranic Velké Pra
hy a kde Jan Halman bydlí, se
v devadesátých letech postavila
řada nových bytovek. Tam si svůj
nový domov našla řada jeho ko
legů – strojvedoucích z Depa ko
lejových vozidel Praha. „Založili
jsme tedy Klub strojvůdců Říča
ny. S kolegy jsme se dohodli, že se
budeme pravidelně scházet a pře
dávat si informace o aktuálním
dění na dráze. A já se stal předse
dou klubu,“ směje se strojvedou
cí ve výslužbě.

Z recese dlouhodobou
a vyhlášenou akcí

Důvod schůzek s kolegy z bran
že byl prý jednoduchý. „Byl jsem
aktivní po celý svůj pracovní ži
vot a důchod pro mě rozhodně ne
znamenal konec života. S kolegy
z depa jsme se sice občas před tím
setkali na pivo, ale nemělo to teh
dy nijaký řád. Proto jsme navrhli
znak, vyrobili limitovanou sérii
odznaků a vlaječek a již jedenác
tou sezonu se pravidelně jednou
za měsíc setkáváme,“ říká Jan
Halman.
Původně trochu recesistická
záležitost se stala brzy vyhláše
nou. Na setkání Klubu strojvůd

FOTO AUTOR (2x)

Sednout si tak
do Taurusu a zařídit si

MEZI SVÝMI. Bývalý strojvůdce stále udržuje kontakt s železničáři
ve službě. Pro svůj klub vlastnoručně navrhl odznak i vlajku.

představujeme Jana HALMANa

V

yučil se strojním zámečníkem v Motor
letu. Na železnici nastoupil
v roce 1956 jako zámečník
do Vozového depa Praha.
Potom přešel do Lokomotivního depa Praha střed
jako kandidát strojvedoucího. Od té doby zasvětil svůj
život lokomotivám. Po dílen-

ském výcviku odešel
jako topič na parní zálohy v pražském uzlu. Po zákonitých zkouškách začíná
jako strojvedoucí na parních
strojích, posléze na motorové
a elektrické trakci. Do důchodu odešel v roce 1998. Nyní je
předsedou Klubu strojvůdců
Říčany.

ců Říčany se sjíždí i řada kolegů
z širokého okolí. Jan Halman,
který je duší celého podniku, po
tvrzuje, že dvakrát do roka se ko
nají ještě takzvaná velká setkání,
kam přijede několik desítek lidí,
nejen aktivních strojvedou
cích, ale i jejich kolegů seniorů.
„Na všech takových setkáních

si zavzpomínáme, poveselíme
se a taky si s objednanou muzi
kou rádi zazpíváme. To všechno
přeci patří k životu,“ říká vesele
Halman.
Ale Klub strojvůdců Říča
ny není jen veselení a vzpomí
nání. „Vzhledem k tomu, že se
s námi staršími přátelí aktiv

Ač původně jezdil na parních lo
komotivách, brzy Jan Halman
přesedlal na motory a elektri
ku. Z tohoto důvodu ho baví pře
devším elektrická trakce, kterou
jezdí obdivovat ve svém volném
čase například jako cestující.
„Není divu – svoji aktivní činnost
jsem ukončil na dvousystémo
vých strojích řady 363, takže elek
trika mě doopravdy bere. I když je
pravda, že jsem začínal na páře,
vzpomínám na zálohy se stroji 415
a také na traťové Litevky řady 399
či Čtyřkoláky řady 434.2. Nicmé
ně jsem se snažil z parní trakce
dostat, jak jen to šlo, na motoro
vou vozbu a posléze pantografy,
které jsem si doopravdy oblíbil,“
pokračuje ve vyprávění.
Bývalý strojvůdce má ale jeden
sen, který prý asi těžko uskuteč
ní, ale je hezké ho snít. „Rád bych
si ještě aktivně zařídil nejsilnější
evropskou mašinu Taurus, která
se momentálně v několika exem
plářích prohání i po českých kori
dorech. Nicméně samotné řízení
mě už tolik nebere, protože jsem
za celý život tak vyježděný, že už
po tom zase až tak netoužím.
I když nikdy neříkej nikdy.“
MARTIN HARÁK

eaguji na dopis J. Bure
šové, který jste otiskli
v čísle 23. Paní Burešová se
pozastavuje nad skutečnos
tí, že ji průvodčí opakova
ně kontroloval. Při kontrole
jízdenek ovšem nejde jen
o prohlédnutí a označení
jízdenky. Průvodčí se musí
přesvědčit, že cestující má
pro daný vlak a úsek platný
jízdní doklad a že jede tím
správným vlakem. Vžijme
se do situace, že cestující
omylem použije jiného vla
ku a průvodčí včas (nebo vů
bec) nepřijde. Potom bude
opět oheň na střeše za to, že
cestující nebyl kontrolován
a upozorněn. V dopise paní
Burešová píše, že ji všichni
průvodčí musí znát, neboť
cestuje na měsíční jízden
ku, tedy asi velmi často,
a pokud usne, nemá prů
vodčí přesto zábranu ji pro
budit. Tímto přiznáním
se cestující čtenářka při
znává k hrubé neznalosti
základní povinnosti vyplý
vající ze zakoupení jízden
ky. Existuje totiž veřejná
směrnice Smluvně přeprav
ní podmínky Českých drah
pro veřejnou osobní dopra
vu, kde se ve článku 20 píše:
„Jízdenky a doklady o za
placení ceny je cestující po
vinen předat pověřenému
zaměstnanci ČD ke kontro
le bezprostředně po každé
výzvě kdykoliv v době plně
ní přepravní smlouvy, a to
i opakovaně.“
Navíc cestující sama
napsala, že se průvod
čí během cesty vyměnili,
z čehož vyplývá skutečnost,
že pro nově nastupujícího
průvodčího byla tato kon
trola jízdenek tzv. výchozí
revizí , kdy má za povin
nost zkontrolovat jízdenky
všech cestujících tak, aby
si byl jist, že na jeho úseku
výkonu služby je vše v po
řádku. Na popsané situaci
proto nevidím nic závad
ného ze strany průvodčí
ho, naopak bych ho ocenil
za jeho přístup k výkonu
služby. Vím o tom svoje,
pracoval jsem totiž do roku
2003 jako průvodčí a někdy
to byla opravdu fuška.

Marcel Chludil

Dobří lidé pomohli
zavolat záchranku

V

pátek 11. června jsem
jela se svojí kamarád
kou motoráčkem (spoj
19132) z Domašína do Be
nešova u Prahy. Ve vlaku
jsem bohužel zkolabovala.
Díky všem hodným lidem
kolem, a to včetně stroj
vedoucího, který pro mě za
volal záchranku, jsem nyní
opět v pořádku. Všem tou
to cestou moc a moc děku
ji za pomoc a omlouvám se,
jestli jsem kvůli zpoždění
ve Struhařově způsobila po
Marie Kuthanová
tíže.

Díl 12.: Tajemství zakletého přejezdu (III)
Při střetnutí
na přejezdu selže
v 99 procentech řidič
silničního vozidla. Zde
selhal i strojvedoucí.

P

o obědě se spustila sil
ná bouřka. Podle očitého
svědka uhodil ve 12.23 h
blesk v těsné blízkosti přejezdo
vého zařízení. Žádný vlak nejel,
přesto došlo elektrickým výbojem
k vyvolání výstrahy na přejezdu.
Na všech čtyřech výstražnících se
rozkmitala červená světla. Před
přejezdem se vytvořila dlouhá
kolona stojících vozidel. Ukáz
něně stálo i vozidlo Policie ČR.

Selhali opět lidé

Přejezdové zabezpečovací zaří
zení je konstruováno tak, aby
při poruše nebyl přejezd trva
le uzavřen. Proto dojde po urče

né době k jeho vypnutí. V našem
případě, s ohledem na instalo
vané přejezdníky, byly stanove
ny dvě tzv. mezní doby. První
trvá 250 vteřin. Po jejím uplynu
tí dojde k vypnutí přejezdníků.
Tento stav, podle předpisu ČD
D1, musí strojvedoucí vyhodno
tit stejně jako návěst Přejezd ote
vřen a alespoň 250 metrů před
přejezdem opakovaně dávat ná
věst Pozor a alespoň 60 metrů
před přejezdem jet rychlostí nej
více 10 km/h. Tak praví předpis
a ten je na železnici zákon! Druhá
mezní doba trvá 550 vteřin, bě
hem kterých se vypnou doposud
svítící červená světla výstražní
ků na přejezdu.
Vyhláška, nyní již zákon
o provozu na pozemních komu
nikacích, stanovuje, že řidič je
povinen před železničním pře
jezdem počínat si zvláště opatr
ně, a přikazuje řidiči, že nesmí
vjíždět na přejezd mimo jiné, je-

li vidět drážní vozidlo nebo sly
šet houkání drážního vozidla.
Ale dosti teorie. Také si myslíte,
že se jedná o dokonale vymazle
ný systém, který nemá chybu?
Bohužel jen za předpokladu, že
zákony i předpisy budou respek
továny. Stalo se. Selhali opět lidé.
Tentokráte na obou stranách,
na silnici i na kolejích.

P

otřetí se vracíme na přejezd
v západních Čechách. Dne
4. 7. 1997 ve 12.58 h se střetl
vlak Os 7614 s osobním autem
Audi A6 s tragickými následky. Od poslední nehody došlo
ke změně zabezpečení přejezdu. Byla odstraněna břevna závor, výstražníky se nacházely
na obou stranách vozovky. Ze
strany dráhy byly osazeny přejezdníky, které informují strojvedoucí o stavu přejezdu.

Těžkopádná spravedlnost

Přejezdové zabezpečovací zaříze
ní jednalo jen tak, jak umí, tedy
jako stroj. Bleskem bylo vyřaze
no z činnosti. Po uplynutí první
a druhé mezní doby zhasla všech
na světla, nesvítila ani červená
světla výstražníků, ani žádné
světlo přejezdníků.
Řidič silničního vozidla vjel
na přejezd, ke kterému se blí
žil vlak. Strojvedoucí jel, jako by
žádný zhaslý přejezdník neexis
toval! Rychlost vlaku byla těsně
před střetnutím 67 km/h, zvuko

vá návěst nebyla dávána žádná.
Následky byly smutné a tragické –
jeden mrtvý, dva zranění, z toho
jeden těžce.
Závěr šetření ČD spravedli
vě dělil odpovědnost mezi řidiče
a strojvedoucího. Policie vyšet
řování nedokončila ani po třech
letech. Státní zástupce vznášel
stále nové podněty, vyšetřovate
lé se měnili. Po dvou letech byl
na přejezdu dokonce uskuteč
něn pokus. Řidič, který střetnu
tí přežil bez úhony, musel metr
po metru popojíždět k přejezdu
až na koleje a pak na něj znovu
najížděl vlak. Jaké měl asi pocity?
Moje pocity jsou rozporupl
né. Lidská spravedlnost je složitá
a těžkopádná. Cožpak je normál
ní, aby soud po letech vynesl roz
sudek, na jehož základě bude
řidiči třeba odňat řidičský průkaz
a strojvedoucímu licence k řízení
lokomotivy? A oba dva do té doby
Otakar Drahorád
jezdili?
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za poznáním

kam jet
Úzkorozchodný
Den dráhy
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Po rovinách srbského Banátu

D

oslova na poslední chví
li jsme získali pozván
ku Slezských zemských
drah. Ty pořádají v sobo
tu 26. června tzv. Den drá
hy. Z Krnova přes Město
Albrechtice do Třemešné
vyjede v 9.30 hodin dobo
vý motorový vůz M 131.1354
Hurvínek, aby přivezl ces
tující pro zvláštní parní úz
kokolejný vlak. Z Třemešné
ve Slezsku nostalgický vlak
odjede v 10.45 h. Do Osobla
hy dorazí ve 12.35 h, odjezd
zpět je plánován na 14.45 h.
V koncové stanici čeká zá
jemce prohlídka depa nebo
předvádění modelu vla
ku na páru. Nebudou chy
bět další atrakce, jako třeba
barmanská show. Tady i bě
hem jízdy vlaku se o dob
rou náladu postará skupina
Wagon. Podrobnosti i dal
ší dny nostalgického provo
zu na úzkokolejce najdete
na webových stránkách
www.osoblazsko.com.

Spěšnými vlaky
do Posázaví

O

bčanské sdružení Po
sázavský Pacifik orga
nizuje jízdy nostalgických
vlaků na slavnou Sázavskou
pouť. Spěšný vlak v podo
bě Hurvínka (vůz M. 131.1)
odjíždí v neděli 4. července
ze stanice Praha-Smíchov
(8.42 h), přičemž na území
hlavního města do něj mů
žete nastoupit ještě v PrazeVršovice, Praze-Strašnice
zastávka, Praze-Hostivař.
Cílovou stanicí je Kácov.
V sobotu 3. i v neděli 4. čer
vence vás navíc sdružení
zve na jízdy spěšným vla
kem z Kolína do stanice Sá
zava-Černé Budy. Odjezd
z Kolína je v 9.44 h. Podrob
nější informace najdete
na webu www.posazavskypacifik.cz.

Pernštejnské
slavnosti s párou

Č

D ve spolupráci se spolky
Hrbatá Máňa, Výhrev
ňa Vrútky a Posázavský Pa
cifik pořádají ve dnech 2. až
5. července Slavnosti pern
štejnského panství. Na tra
tích 250 a 251 se v čele vlaků
představí parní lokomoti
vy 475.101 a 475.196, moto
rové lokomotivy T 435.0108,
T 435.0114, T 466.0286,
T 212.1637 a nově zprovozně
ná T 478.1010, motorové vozy
M 286.0001 a M 286.1032
a motorová jednotka M
296.1021 + BRam + Baim +
M 296.1027, jež pojede jako
vzpomínka na motorový ex
pres Vindobona po trase Pra
ha – Čerčany – Kácov – Světlá
nad Sázavou – Brno. Jízden
ka stojí 500 korun.

Bezdružické léto
s pochodem

N

a lokálku Pňovany –
Bezdružice o víken
du 18. a 19. července vyjede
parní vlak v rámci Bezdru
žického parního léta. Nebu
dou chybět pivní slavnosti
a 19. července se uskuteč
ní pochod za dostavbu nere
alizované trati Bezdružice
– Teplá. Rovněž v rámci
Bezdružického parního léta
pojede vlak i 8. a 9. srpna.
Více na www.bezdruzicka
lokalka.cz. (mn, tis, hop)

V ZEMI ŠINOBUSŮ. Takto vypadá lehký dvounápravový vůz řady 812, který jezdí po srbských kolejích od 50. let. Kdysi byl moderní, dnes působí omšele. 

Kvůli nižší koncentraci
historických památek
a přírodních krás
nebývá srbský Banát
častým cílem českých
turistů. I on má však
nevšední kouzlo.

P

ři vyslovení jména Banát
si asi většina lidí vybaví
malý podhorský kraj ležící
v západní části Rumunska, který
je pověstný vesnicemi s českým
obyvatelstvem. Z historického
i geografického hlediska je však
Banát daleko rozsáhlejším úze
mím. Takto označovaný region
leží převážně na rozsáhlých ro
vinách Panonské nížiny a kromě
Rumunska zasahuje také do Srb
ska a nepatrně i do Maďarska.

Multikulturní města

Památkově nejpestřejší místo
celého srbského Banátu předsta
vuje největší město Zrenjanin,
ve kterém žije přibližně 80 tisíc
obyvatel. Ve zdejším upraveném
centru si lze prohlédnout celou
řadu architektonicky zajíma
vých budov postavených v neo
renesančním, secesním nebo
romantickém stylu. Za zhlédnu
tí stojí například radnice, soud
ní palác a národní muzeum.
Historicky cenná je také budova
divadla z roku 1839, která je vů
bec nejstarší divadelní stavbou
v Srbsku.
Samostatnou kapitolu kultur
ních pamětihodností regionu
tvoří kostely, které názorně do
kumentují národnostní a nábo
ženský vývoj. V každém větším
městě stojí chrámy pravoslavné,
římsko-katolické a řecko-katolic
ké církve, občas doplněné o sva

ZRENJANIN. V největším městě srbského Banátu žije 80 tisíc obyvatel. Vlak tu stále jezdí.  FOTO pixmac
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Leží v severovýchodní části
Srbské republiky v její autonomní oblasti Vojvodina.

2

Administrativně se dělí
na tři okruhy – Severobanátský, Středobanátský a Jihobanátský. Správními centry
těchto okruhů jsou města Kikinda, Zrenjanin a Pančevo.

VZPOMÍNKA. V Kikindě mají k železniční historii náležitý vztah.
Parní lokomotivu tu dokonce vystavují na pomníku. 

ROVINA. Pro kraj je typická krajina bez kopců. Však se Banát nachází v Panonské nížině. 
tostánky církví protestantských.
A kdyby nebyly během druhé svě
tové války zničeny německými
nacisty, mohly panoramata zdej
ších měst zdobit také nádherné
židovské synagogy.

ním prostředku, ale během dovo
lené lze snad nad nižší rychlostí
a mírně opotřebovaným interié
rem vozů přimhouřit obě oči.
Na většinu místních spojů jsou
nasazovány dvounápravové mo
torové vozy srbské řady 812, což
vyvolává kritiku každodenních
cestujících. Zmíněné vozy, kte
ré bývají v železničářském slan
gu označované jako šinobusy
(z německého výrazu schienen
bus, v českém překladu kolejo
vý autobus), vyrobila v 50. letech
západoněmecká lokomotivka
v Uerdingenu. Díky jednodu
ché a lehké konstrukci se jedná
o vozidlo vhodné k nenáročné
mu provozu na regionálních tra
tích. Bohužel více než půl století
trvající provoz je i přes různé mo
dernizace na jejich stavu poznat.

Místní železnice

3

Z celkových 690 tisíc místních obyvatel zde žije
64 procent Srbů, 18 procent
Maďarů, 4 procenta Rumunů,
2,5 procenta Slováků.

FOTO autor

Království šinobusů

Srbský Banát má své kouzlo také
pro železniční cestovatele. Výčet
tratí, na nichž je provozována
osobní doprava, není sice příliš
dlouhý, ale svezení se v některém

FOTO autor

FOTO pixmac

z mála zde provozovaných vlaků
má neopakovatelnou romanti
ku. Pravda, kdyby měl člověk ta
kovou romantiku zažívat denně
při cestě do zaměstnání, asi by se
rychle poohlížel po jiném doprav

Příležitostí k svezení se vlakem
po území srbského Banátu už
není mnoho, resp. jsou omeze
ny na tři tratě. Všechny želez
nice mají svůj začátek ve městě
Kikinda, které leží poblíž hranic
s Rumunskem a Maďarskem.
Pro region nejdůležitější želez
nicí je 145 km dlouhá spojnice
Kikindy s dalšími místními cen
try – Zrenjaninem a Pančevem.
Dnešní provoz představují tři
páry vlaků v celém úseku mezi
Kikindou a Pančevem a jeden
ranní pár vlaků mezi Zrenjani
nem a Debeljačou. Celou trať i ten
nejrychlejší spoj projede za 4 ho
diny 10 minut!
Další provozní železnice spo
juje Kikindu s rumunskou Jim
bolií. Dva páry vlaků jsou už jen
slabou vzpomínkou na starou slá
vu této tratě, která byla součástí
významné dráhy spojující ma
ďarský Szeged s rumunským Te
Luboš Peřina
mešvárem. 

Romantika u Pražského semmeringu
Motorovým
vláčkem si můžete
udělat příjemný
výlet po pražských
předměstích
i do Hostivice.

K

dyž zdoláte mohutný svah
kopce Děvína, během pár
minut překonáte výškový
rozdíl 96 metrů. Ze dvou viaduk
tů se můžete pokochat výhledem
na Hlubočepské údolí i nedaleké
Prokopské údolí. Při průjezdu Ji
nonicemi vlaky míjejí Waltrov
ku, jejíž schátralé budovy už jen
vzdáleně připomínají zašlou slá
vu leteckých motorů, které se zde
vyráběly mezi světovými válka
mi. Ještě na území Prahy vaši

pozornost zaujmou startující le
tadla z ranvejí letiště Ruzyně.

mu rybníku. V houštinách lesa
přitom klidně můžete narazit
na drobné pěvce i bažanty. Celá
procházka vám zabere zhruba
hodinu a půl. Poté se například
zastavte v cukrárně na náměstí
na čaj a zákusek.

Mariánský sloup
i bažanti

Po vystoupení z vlaku v Hostivici
se vydejte z mírného kopce na ná
městí, kde najdete raně barokní
zámek, dnes sídlo městského
úřadu. V přízemí v bývalé kapli
se konají výstavy, centrální hala
je využívána ke koncertům vážné
hudby. Před zámkem stojí 9 met
rů vysoký pískovcový Mariánský
sloup z roku 1734 a naproti se skví
jednolodní kostel sv. Jana Většího
ze 13.století.
Nedaleká Litovecká ulice vás
dovede až k hrázi Litoveckého
rybníka a začátku naučné stezky.
Odtud se dostanete kolem men
šího rybníka Kala až k Břevské

A co takhle Cibulka?

Detail Mariánského sloupu
FOTO wikimedia
v Hostivici.

Pokud vám ještě zbyly síly,
na zpáteční cestě zkuste vystou
pit na zastávce Praha-Cibulka.
Když potom sejdete mezi několi
ka patrovými činžovními domy
z meziválečného období, připo
menete si poetiku filmových Pe
líšků, které se právě zde natáčely.
Na kraji přilehlého lesoparku se
zase nachází usedlost Cibul
ka. Empírový zámeček ovšem
působí žalostně a není veřejně
přístupný.

Na druhou stranu částečně
revitalizovaný park nabízí pří
jemnou procházku obohacenou
o několik architektonických zají
mavostí. Nedaleko zámečku na
jdete patrovou budovu ve tvaru
pagody, tzv. čínský pavilon. Vy
hlídková věž – nejstarší na úze
mí Prahy – nabízí výhled na celý
areál motolské nemocnice. Jedná
se o 13 metrů vysokou věž čtver
cového půdorysu zakončenou
cimbuřím. Na její vrchol se lze
dostat po vnějším schodišti o 76
schodech. Mezi další romantic
ké prvky areálu patří i poustev
na, což je kamenná malá stavba
nacházející se poměrně daleko
od usedlosti. Ta je spolu s umělou
zříceninou považována za nejza
chovalejší část parku.
Ondřej Janata

