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Posílejte snímky
do kalendáře ČD
na rok 2011.
Více na www.cd.cz/
/fotosoutez.

Návrat do časů
císaře pána

Jaké nádraží je
nejkrásnější?

Provoz v Týnci
nad Sázavou

Ve stanici Mšeno se strhla
dobová bitva s letadly
a parními vlaky.  STRANA 7

Východočeská Choceň
vyhrála čtvrtý ročník
prestižní ankety.STRANA 2

Důležitá stanice tratě 210
se těší na modernizaci
a nový terminál. STRANA 4

krátce

sloupek
Integrace došla
na Znojemsko

Dobruška slavila
s Kinematovlakem

Od 1. července se
rozšiřuje jihomoravský
integrovaný dopravní
systém. Ovlivní to
i služby Českých drah.

Š

estou etapou Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK) dochází k propojení dvou největších měst
jižní Moravy – Brna a Znojma. Zároveň byl završen

O

slavy 690. výročí města Dobrušky zpestřil Kinematovlak Českých
drah. V něm se na zdejším
nádraží od středy 23. června do úterý 29. června bezplatně promítaly filmy pro
diváky všech věkových kategorií. Připraveny byly animované i hrané pohádky,
vážné dokumenty a snímky
pro pamětníky. Partnerem
Kinematovlaku byla Správa
železniční energie Hradec
Králové, která zajistila elektřinu zdarma.

Vlakové neštěstí
v Ústí nad Labem

Č

eské dráhy vyjadřují
hlubokou soustrast rodině strojvedoucího, který zahynul při vlakovém neštěstí
v pondělí 28. června mezi
Prackovicemi a Ústím nad
Labem. Zároveň se omlouvají zraněným cestujícím
i všem ostatním účastníkům této mimořádné události. V době uzávěrky listu
bylo vyšetřování neštěstí
teprve na začátku, inspektoři prověřovali všechny
možné příčiny, včetně technické závady i selhání lidského faktoru. V tuto chvíli
lze konstatovat, že vlak překročil povolenou rychlost.
Všichni poškození cestující budou Českými drahami
odškodněni.

Na výstavu i mezi
atlety přes internet

PAVEL
KARŠULÍN
Ředitel KCOD
Brno

V AKCI. S modernizovanými lokomotivami řady 750 se počítá na trati Praha – Písek – České Budějovice a na Brněnsku.

Brejlovci brzy omládnou
Výběrové řízení
na modernizaci
lokomotiv řady 750 je
u konce. Vítězem se
stala firma CZ LOKO se
společností IMPULSLeasing-AUSTRIA.
Omládlé Brejlovce
musí dodat do dvou let
od podpisu smlouvy.

V

rámci obnovy vozidlového parku Českých drah
nyní přichází na řadu velké motorové lokomotivy. Průměrný věk motorových lokomotiv se
pohybuje kolem 30 let. ČD zvolily
cestu modernizace 19 kusů lokomotivy řady 750 zvané Brejlovec
na vozbu na relacích, kde provozujeme klasické soupravy.

Milionové úspory

N

a webových stránkách tv.cd.cz naleznete tři nové reportáže
Českých drah. V první se
můžete podívat, jak jeli čeští reprezentanti v atletice
na ME družstev do Budapešti vlakem. Druhý videosnímek si všímá jedinečné
výstavy o významu parního
stroje, která putuje po našich nádražích. A nakonec
ve třetí reportáži virtuálně
navštívíte mezinárodní veletrh Czech Raildays 2010 se
zaměřením na nejzajímavější exponáty.

Další půjčovny
kol na Orlicku

Č

eské dráhy ve spolupráci
s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko otevřely 24. června
na nádražích v Letohradě, Žamberku, Králíkách,
Jablonném nad Orlicí, Ústí
nad Orlicí a České Třebové
půjčovny jízdních kol. Bez
předchozí objednávky lze
půjčovat kola v České Třebové a Letohradu, v ostatních stanicích je potřeba
objednat kola alespoň den
dopředu. Cyklopůjčovny budou sloužit do konce října.

(tis, hop)

FOTO MARTIN HARÁK

Modernizace těchto lokomotiv
bude především spočívat ve výměně spalovacího motoru, což
se projeví nižší spotřebou paliva
a příznivějšími emisními hodno-

tami. Během modernizace dojde
k náhradě stávajícího typu spalovacího motoru motorem Caterpillar s výkonem 1 455 kW.
Předpokládaná úspora nafty se
oproti dosud nasazovaným lokomotivám pohybuje na základě
výpočtů a provozních zkušeností
okolo 1,1 litru na kilometr. Nezanedbatelnou položkou je úspora
oleje k mazání motorů. Kromě
toho dojde ke snížení nákladů
na údržbu. Ve výsledku se počítá
i s úsporou na mzdách v řádu několika milionů korun ročně.
Výhodnost modernizovaných Brejlovců se projeví v podobě zkrácení jízdních dob a vyšší
spolehlivosti lokomotiv. Nesmíme zapomenout ani na ekologické aspekty věci. České dráhy si
tímto opatřením zlepší svůj obraz
v očích veřejnosti jako přepravce,
který myslí na životní prostředí.
„Modernizované lokomotivy
řady 750 budou přednostně nasazeny na vozbu rychlíků relace
Praha – Beroun – Příbram – Písek
– České Budějovice, kterou v současné době zajišťují lokomotivy
řady 749,“ říká Antonín Blažek,
náměstek generálního ředite-

JAKÉ TO PŘINESE 
VÝHODY

1

ÚSPORA PALIV
Podle provozních zkušeností budou mít modernizované lokomotivy nižší spotřebu
nafty okolo 1,1 litru na kilometr. Na relaci Praha – Písek
– České Budějovice to při průměrném denním běhu 510 km
u šesti lokomotiv znamená asi
25 milionů korun ročně.

2

ÚSPORA MEZD
Očekává se úspora přibližně 5 milionů korun ročně díky
menší náročnosti na správky.

3

VYŠŠÍ RYCHLOST
Lepší vlastnosti stroje se
projeví v úspoře jízdních dob.

4

EKOLOGICKÉ DOPADY
Nový spalovací motor
bude mít výrazně nižší hladinu emisí výfukových plynů
a hladinu hluku.

5

NOVÝ MOTOR
Modernizovaní Brejlovci
získají motor Caterpillar, ten je
využíván i na jednotkách 854.

le ČD pro osobní dopravu. „Dále
uvažujeme o jejich nasazení
do lokality Trutnovska a na vozbu
těžkých osobních vlaků a rychlíků na Brněnsku,“ dodává náměstek Blažek.

Zpětný leasing

Vzhledem k omezeným zdrojům daly České dráhy přednost
specifickému způsobu financování modernizace těchto lokomotiv. „Ve vyhlášeném výběrovém
řízení, které vyhrály společnosti CZ LOKO a IMPULS-Leasing-AUSTRIA, jsme stanovili jako
podmínku formu zpětného lea
singu,“ říká Hana Dluhošová,
ředitelka Odboru investic a veřejných zakázek, a doplňuje: „To
znamená, že České dráhy prodají oněch 19 lokomotiv společnosti
IMPULS-Leasing-AUSTRIA, která je součástí bankovní skupiny
Raiffeisenlandsbank, za cenu
40 milionů korun a po jejich modernizaci, provedené firmou
CZ LOKO, je dostanou do finančnímu pronájmu po dobu deseti let
s následným odkupem. Cena modernizace je 678 milionů korun.“
PETR HORÁLEK

Chomutovský archiv ukázal divy
Během dnů
otevřených dveří si
veřejnost prohlédla
za normálních
okolností nepřístupné
železniční skvosty.

B

ývalé lokomotivní depo
Českých drah v Chomutově nyní slouží k archivaci
sbírek kolejových vozidel Národního technického muzea (NTM).
Muzeum si tyto prostory od drah
pronajalo a od čtvrtka 24. do neděle 27. června zde otevřelo brány
pro veřejnost.
Letošního slavnostního otevření sbírek se za NTM účastnil jeho
ředitel Horymír Kubíček a ředitel Železničního muzea NTM
Jiří Střecha. Přítomný náměstek generálního ředitele ČD pro
osobní dopravu Antonín Blažek
připomněl, že je potřeba historii
znát a vracet se k ní a že podobné aktivity České dráhy podporují
i v podobě muzea v Lužné u Ra-

kovníka. Hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová k tomu dodala, že je třeba uchovávat pro
budoucí generace to, co již současným standardům přepravy
nepostačuje.
V Chomutově kromě postupného shromažďování exponátů probíhá i výzkum a postupná
obnova vozidel. Podle Horymíra Kubíčka je ideální, když se
podaří získat exponát přímo
z provozu. Zachová se tak patřičná autentičnost a odpadá nákladná rekonstrukce, neboť zub
času a nešetrné přestavby na různá účelová zařízení někdy změní
původní podobu vozidla téměř
k nepoznání. České dráhy se
tohoto postupu drží (zejména
v posledních dvou
letech), a proto je
možné ve sbírce vidět vozidla, která
se ještě v současné době
běžně vyskytují v provozu. Ty jsou zde

podle Jiřího Střechy konzervovány po dobu dvou či
tří desítek let, až se
stanou z historického hlediska patřičně
atraktivními. Tento postup bude v dohledné době
vysoce aktuální, neboť
se předpokládá rozsáhlá
modernizace vozidlového
parku ČD a plno notoricky
známých lokomotiv a osobních vozů začne mizet z našich kolejí.
V nejbližší době plánuje NTM na poli kolejových
vozidel ve spolupráci s ČD
a plzeňskou Škodovkou
znovuzprovoznění parní lokomotivy 387.043.
V plánu jsou i rychlíkové vozy ze 30. let
minulého století
či Maletky U47.001.
Z již realizovaných projektů připomeňme opravu
T 478.210, o které jsme před nedávnem v Železničáři informovali.
Michal Málek

sedmiletý cyklus postupného rozšiřování dopravní integrace. Kromě toho
byl IDS JMK rozšířen do dalších 167 obcí na Znojemsku.
Od 1. července je tak zaintegrován celý Jihomoravský
kraj, a to včetně návazných
spojů do sousedních krajů.
Nově tak integrace dosáhne
například až do Moravských
Budějovic v kraji Vysočina.
Současně mají naši zákazníci k dispozici nové
přestupní terminály a přestupní body mezi vlakovými a autobusovými spoji
v Božicích u Znojma, Hrušovanech nad Jevišovkou, Hrušovanech u Brna,
Ivančicích, Miroslavi,
Moravském Krumlově, Novosedlech, Rakšicích, Šumné a Vranovicích. Ve stavbě
je multimodální přestupní
terminál ve Znojmě, jehož
otevření se plánuje ještě během letošního roku. Rozšířením integrace vznikly
nové železniční linky S41
a S42, přičemž S42 bude obsluhovat sólo motorový vůz
v podobě shuttle spoje mezi
Miroslaví a Hrušovanami
nad Jevišovkou. Prodloužena bude i linka S8 z Mikulova do Znojma s novými
návaznými linkami S81
Znojmo – Moravské Budějovice a S82 Znojmo – Šatov.

anketa
Jaké nádraží je u nás
to nejkrásnější?
Jiřina Peřinová

PR manažerka
Určitě Benešov
u Prahy. Je tam
nádherný salonek a celé nádraží prošlo v minulých
letech významnou opravou.

Iva Müllerová

Učitelka
mateřinky
Líbí se mi Hodice, a to kvůli tomu, jak se
tam výpravčí Holoubek
stará o zastávku prakticky sám.

TOMÁŠ HRBÁČEK

Náměstek
ředitele RCP 
Preferuji folklórní prvky, které na Moravu
určitě patří. Proto Strážnice, která se tak trochu navzájem prolíná se sousední
stanicí Veselí nad Moravou.
Strážnické nádraží bylo čerstvě opraveno, ornamenty
financovalo město.
(mn)
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Aktuality

nabízíme
Do Dánska
s eTiketem
Od 1. července České
dráhy nabízejí svým
zákazníkům novou
službu: eTikety
do Dánska.

C

estující si mohou koupit
prostřednictvím eShopu ČD, případně pomocí Kontaktního centra ČD
další eTikety do zahraničí,
tentokrát do Dánska. Konkrétně jsou na výběr tato
města: Kodaň a Aarhus,
přičemž ve stanici Berlin
Hbf je vždy nutno přestoupit. V relaci Praha – Kodaň
v úseku Puttgarden – Rød-

Jan Vávra
Oddělení
přepravních
podmínek a cen
by je vlak přepraven trajektem. Tyto eTikety lze
zakoupit nejdříve 60 a nejpozději 3 dny přede dnem
odjezdu. Pro cestu do jednoho ze zmíněných dánských
měst cestující zaplatí v jednom směru 59 eur, což je
v přepočtu 1 534 korun. Pro
jízdu do Kodaně je nutné použít spoje EC 178 a ze stanice Berlin Hbf ICE 35, zpátky
pak ICE 38 a EC 379. Pokud
si zákazník vybere Aarhus,
musí u této služby cestovat
spoji EC 178 a ze stanice Berlin Hbf ICE 380, při zpáteční
cestě ICE 381 a EC 379.
eTikety jsou jednosměrné nebo zpáteční, nástupní
stanice musí být vždy v ČR.
Tyto jízdní doklady nelze
z důvodů na straně cestujícího vrátit ani vyměnit.
Slevy pro děti, důchodce či
držitele In-karty se v tomto případě neposkytují. Jízdní doklady musí zákazník
předložit vytištěné, nestačí
je ukázat vlakové četě na notebooku. Jízdní doklad neoznačený průvodčím Českých
drah je neplatný, v případě potřeby musí cestující průvodčího Českých drah
ve vlaku aktivně vyhledat.

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 19.–25. 6.

Nejkrásnější je letos Choceň

M

édia se v uplynulém
období opět nejvíc věnovala změnám ve vedení
ČD Cargo. Nejdříve přinášela zprávy o odchodu
manažerů, ty vystřídalo vyjádření ze strany zástupců Českých drah a konec
týdne uzavíraly informace o dvou nově zvolených ředitelích ČD Cargo. Výstupy
se pohybovaly na ose od informativně neutrálních až
po negativní, podle toho,
která strana se k událostem
zrovna vyjadřovala. Značný zájem nejen odborných
médií vzbudil záměr nasadit v budoucnu na vybraných tratích vlaky tažené
lokomotivami poháněnými stlačeným zemním
plynem.
Pozitivní zprávy už tradičně reprezentují výstupy
o obnově vlakového parku
(konkrétně Liberecký, Královéhradecký a Pardubický
kraj) a o dalších půjčovnách
kol, tentokrát na Orlickoústecku. Kladné ohlasy se
množí i v souvislosti s nabídkou levných elektronických jízdenek do zahraničí,
kterou ČD rozšiřují od 1. 7.

účastnili modernizace stanice),
Kamil Bureš, který podal nominaci nádraží do soutěže, a Miloslav
Ježek, přednosta PO Pardubice,
pod kterého Choceň patří. Celá
stanice si vítězství rozhodně zasloužila, vždyť v letech 2003 až
2005 prošla náročnou rekonstrukcí za zhruba miliardu korun.
„Naše aktivita ohledně rekonstrukce a přestaveb nádraží
byla konečně zúročena. Musím
uznat, že rekonstrukce v takové
míře, jaká se prováděla v Chocni,
je v našem obvodu výjimečná. Architektonický sloh budovy ze 70.

Prestižní anketa
o nejkrásnější nádraží
v České republice
zná čtvrtého vítěze.
Na prvním místě
skončila východočeská
Choceň, která byla
navržena již několikrát.
Tentokrát to tedy vyšlo.

A

je to za námi. Výsledky
dalšího ročníku soutěže o nejkrásnější domácí
nádraží byly vyhlášeny v pátek
18. června ve Valdštejnském paláci v Praze. Opakovaná snaha
navrhovatelů nádraží v Chocni slavila úspěch největší. Radost vítězů může být o to větší,
že zmíněná stanice prošla velmi
nákladnou rekonstrukcí, která
respektovala původní historickou podobu.

Dětem se líbí jejich
vláček obouváček

Opět se zahajovalo za klavírního
doprovodu Mirona Šmidáka, letos premiérově s bezprostředním
a upřímným pěveckým a recitačním vystoupením žáčků a žaček
mateřské školy Písnička v Ústí
nad Labem-Neštěmicích. Jak řekla jejich učitelka Dana Jará, nejhezčí nádraží mají stejně u nich
ve školce. Ale ne to nádraží opravdové, nýbrž dřevěné, které si děti
s pomocí učitelek vyrobily a slouží jim jako lavička a botník. Prostě jejich vláček obouváček.
A proto jej také do soutěže s nadsázkou společně přihlásily.
Čestné záštity nad akcí se letos zhostil ministr dopravy Gustav Slamečka, jehož zastupoval
Jindřich Kušnír. České dráhy
reprezentoval náměstek generálního ředitele ČD pro správu
majetku Milan Matzenauer (mimochodem ve vlatnictví ČD je
991 z celkového asi 2 500 nádraží) a Správu železniční dopravní
cesty Anna Kodysová, ředitelka
kanceláře generálního ředitele.
Za horní parlamentní komoru,
kde akce probíhala, přišla senátorka Dagmar Zvěřinová. Spolumoderování se zhostila hlavní
organizátorka soutěže Drahomíra Kolmanová, ředitelka občanského sdružení Asociace Entente
Florale CZ – Souznění.
Po slavnostních projevech
nastoupili zástupci partnerů
a sponzorů a rozdávaly se ceny.
Přednosta Provozního obvodu
Českých drah Lovosice Martin
Krejčí mohl předat putovní cenu
soutěže představující první místo do Chocně. Do té chvíle ji držely severočeské Zahrádky u České
Lípy.

Miliardová rekonstrukce
se vyplatila
■ 7 % pozitivní
■ 8 % negativní
■ 85 % neutrální

26/2010

Konkurence byla tvrdá, proto zástupci vítěze neskrývali překvapení. Barvy Chocně tu hájili dozorčí
provozu PO Pardubice Josef Huryta a Ladislav Tuček (oba dva se

už přemýšlejte,
která stanice či
zastávka by měla
zvítězit příště.

CHOCEŇ. Leží na hlavní trati z Prahy do České Třebové. V letech 2003–5 nádraží prošlo náročnou

a zdařilou rekonstrukcí za asi miliardu korun. Výsledkem je moderní bezbariérové nádraží. Výpravní
budova z konce 70. let 19. století si i po přestavbě zachovala historický novorenesanční vzhled.
Nádraží může být dobrým příkladem pro další stanice v ČR. V letní sezoně má květinovou výzdobu.
V letošním roce si zdejší železničáři budou připomínat 165 let od zahájení provozu.  Foto MARTIN HARÁK

ČERVENKA. Budova sice nezaujme architekturou, ale nepřehlédnete upravenost, čistotu
a každoroční nádhernou květinovou výzdobu ve vestibulu,
okolí budovy i na nástupištích.

JINDŘICHŮV HRADEC. Nedávno prošlo nádraží významnou rekonstrukcí. Je celkově
upravené, čisté, se zachovaným
historickým rázem – typické je
červenobílé režné zdivo.

ROZTOKY U PRAHY. Zahrnuje historickou budovu se secesními prvky a kryté nástupiště
s dřevěnou konstrukcí. Nádraží
bylo citlivě opraveno s respektem k původním detailům.

KOPIDLNO. Výpravní budova

HODICE. Domek je pěkně opra-

STRÁŽNICE. Nádraží je vyma-

OSEK MĚSTO. V létě nádra-

ŽELEZNÁ RUDA-ALŽBĚTÍN.

DOBROVICE. V čekárně mají
výstavu o Bohumilu Hrabalovi,
který tu v roce 1944 absolvoval
zácvik na výpravčího. Zajímavostí je 70 let staré mechanické
zabezpečovací zařízení.

se pyšní novou omítkou a střechou, dojem potrhuje květinová výzdoba v oknech budovy
i v prostoru nádraží a natřené
lavičky.

ží oplývá spoustou květin. Je
oblíbeným cílem procházek
místních obyvatel, kteří sem
přicházejí s dětmi pozorovat
mašinky. Nádraží vlastní SŽDC.

vený, jeho okolí pečlivě udržované výpravčím Holoubkem.
Najdete zde přidružené vlakové
muzeum. Nádraží vlastní Správa železniční dopravní cesty.

Hraniční čára s Německem prochází přímo budovou. Rozlehlá
budova je ve velmi dobrém stavu. Přívětivý personál pečuje
o květinovou výzdobu.

lováno symboly města. V nedávné době prošlo modernizací.
Ve stanici slouží milý a ochotný
personál, který se také dobrovolně stará o květiny.

let 19. století zůstal zachován, ale
zároveň tady vznikl veškerý komfort pro cestující – mimoúrovňové
nástupiště, bezbariérový přístup
a nové prostory pro cestující veřejnost,“ řekl Miloslav Ježek,
který hned doporučil čtenářům
Železničáře tip na výlet: lokálku
z Chocně do Litomyšle (trať 018)
na hudební festival Smetanova
Litomyšl nebo na zdejší zámek,
který je památkou UNESCO.
Ke skupině vítězů patřil i ředitel RSM Hradec Králové Václav
Fikr. Ten měl pochopitelný důvod
k radosti nejen díky Chocni. Mezi
desítkou finalistů se totiž nacházelo nejvíce „jeho“ nádraží. A kdo
nevyhrál, smutnit nemusí. Pátý
ročník soutěže o nejkrásnější nádraží v ČR byl již vyhlášen.

Pátý ročník na obzoru

Soutěž o nejkrásnější nádraží pravidelně pořádá občanské
sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Na přípravě
a organizaci soutěže se podílejí
také následující organizace: Plzeňská dráha, Mikroregion Konstantinolázeňsko, České dráhy,
Správa železniční dopravní cesty,
Jindřichohradecké místní dráhy,
Posázavský Pacifik, Grafické studio Žabka, Foto Pavlík, ŽelPage.
V letošním roce mohl pro svého favorita hlasovat úplně každý
železničář či prostě milovník železnice, a to buď e-mailem, nebo
klasickou poštou. Finále, do kterého postoupilo deset nejlepších,
skončilo 10. června.
Již nyní můžete přemýšlet,
jaké nádraží si podle vás zaslouží být označeno jako to nejkrásnější. Nemusí to být ani čerstvě
zrekonstruovaná budova, někdy
stačí, že se personál pečlivě stará
o květinovou výzdobu nebo o peron. A nezapomeňte, že navrhnout můžete i vícero kandidátů.
Hlasovat pak ale smíte jen jednou. Sledujte aktuální informace
na stránkách www.aefcz.org. Pro
doplnění ještě uvádíme, že v roce
2007 vyhrála Ostroměř u Chrudimi a v roce 2008 Trutnov. Hodně
zdaru do dalšího ročníku!
Martin Navrátil

Nové Regionovy zamířily do Slezska
Linky Eska
posílily tři nové
soupravy částečně
nízkopodlažních
Regionov určené pro
Opavsko a Hlučínsko.
Flotila Regionov Českých drah
v Moravskoslezském kraji se rozrostla na šest souprav. Polovina z nich jezdí od druhé změny
jízdního řádu na lince S11 Opava východ – Hlučín a během pracovních dnů na lince S12 Kravaře
ve Slezsku – Chuchelná, což přivítali místní cestující i 31 starostů
ze Sdružení obcí Hlučínska.

Kraj nechce rušit tratě

Slavnostní předání tří souprav
do provozu proběhlo v pondělí
14. června na nádraží v Kravařích
ve Slezsku. Jak zdůraznil v krátkém vystoupení zdejší starosta
Andreas Hahn, zvýšení komfortu cestování a jeho usnadnění
občanům se sníženou mobilitou

firmy Pars Nova Jana Kaněvová
připomněla, že první Regionova opustila výrobní linku v roce
2005. Od té doby jich už jezdí
na regionálních tratích 150, přičemž většina komponentů pochází z Moravskoslezského kraje.

OBNOVA VOZIDEL

U

ž i po tratích z Opavy do Hlučína a z Kravař
ve Slezsku do Chuchelné jezdí
od neděle 13. června žluté soupravy Regionova. Moravskoslezský kraj získal celkem šest
souprav Regionov, z toho tři
jsou určeny pro opavský region. České dráhy společně s krajem chtějí využívat prostředků
z evropských fondů k dalšímu
rozšiřování regionální dopravy.
V nadcházejících letech 2012 až
2014 plánují ČD nakoupit pro
místní tratě ještě dvoupodlažní
elektrické soupravy CityElefant
i zbrusu novou nízkopodlažní
soupravu.

a cestujícím s kočárky i cyklistům je důkazem, že se nezapomíná ani na tuto část Slezska.
„Vysíláme tím signál, že to České dráhy myslí s obnovou vozidlového parku vážně. Že to nejsou
jen Pendolina a vlaky vyšší kvality, ale i lehké motoráčky pro re-

Požehnání od biskupa

POŽEHNÁNÍ. Biskup František Václav Lobkowicz, velký příznivec
Foto autor
železnice, popřál soupravám, aby sloužily svému účelu.
giony, kde si kraje objednávají
dopravu. V tom budeme i nadále pokračovat,“ uvedl při ceremoniálu náměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek.
Jeho slova doplnil vedoucí odboru dopravy Moravskoslezského

kraje Ivo Muras: „Kraj dobrodružnou cestou rušení regionálních
tratí určitě nepůjde.“ Orgány
kraje podle něj připravují přijetí regionálního plánu na obnovu
vozidlového parku, v němž se počítá i s využitím evropských prostředků.Zástupkyně šumperské

Do Kravař přijal pozvání i velký příznivec železnice biskup
František Václav Lobkowicz, aby
stejně jako v prosinci novým CityElefantům požehnal i novým
Regionovám. „Vlak pomáhá člověku v jeho životě, a proto je dobrá modlitba i požehnání, aby vždy
sloužil svému účelu a jeho cestující dosáhli svého cíle,“ uvedl před
tím, než přistavené soupravě požehnal svěcenou vodou.
Jak potvrdili osobní pokladní
Jarmila Jurčková a výpravčí Daniel Pierník, které jsem zastihl
ve směně, spoje linek S11 a S12
jsou v ranních i odpoledních špičkách využívané na maximum.
Nové Regionovy zřejmě zájem
lidí ještě zvýší.  Ivan Skulina

Aktuality
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U vlídného nádraží cítíte duši
Budova v Kotouni byla skutečně opravena. I celá řada jiných
budov zkrásněla. Co je důležité,
často díky aktivitě města, které
našlo společnou řeč s vlastníky
a správci.

Když se staniční personál o nádraží stará,
cestující to okamžitě pozná. Ale i na původně
opuštěném nádraží může být lidem dobře,
když se do věci vloží parta dobrovolníků.

J

ak vznikala soutěž o nejkrásnější nádraží v ČR a o tom,
jakým způsobem přispět
k tomu, aby nádraží a zastávky zkrásněly, o tom jsme hovořili s Drahomírou Kolmanovou,
ředitelkou občanského sdružení Asociace Entente Florale CZ –
Souznění a jednatelkou projektu
Vlídná nádraží.
Soutěž o nejkrásnější nádraží
v ČR se letos konala počtvrté.
Vzpomenete si, jak vás ta myšlenka napadla?
S rodinou občas chodíme na čundry a jednou jsme se ocitli
na krásném nádražíčku Kotouň
v západních Čechách. Malá budova v charakteristickém stylu 19.
století, zdobená fasáda, litinové
prvky, ale vše zanedbané. A tak
vznikl nápad. Se zašlou slávou
železničních stanic a nádraží lze
přece něco dělat! Typická architektura zůstala často zachována
– paradoxně právě díky zanedbané údržbě a neprovedeným rekonstrukcím, které mnohde zničily
historicky cenné detaily. To se ale
týká i ostatních zemí někdejšího
Rakousko-Uherska. Zachována je
často i struktura okolí – zahrád-

ka, studna se stromy, nástupiště s pozůstatky litinových prvků,
místa pro nádoby na květiny. Soutěží jsme proto chtěli dát impulz
k obnově našich nádraží.
Podle čeho poznáte, že jde
o pěkné nádraží?
Že je mi tam dobře. Vnímám, kde
je mi jako cestujícímu prokazována úcta kvalitou prostředí a zájmem personálu. Upravené okolí,
kvalitní chodníky, pěkná budova – nejlépe s květinami, čistá
lavička, přívětivá čekárna, čisté
a vybavené toalety, vkusný udržovaný mobiliář, natřené zábradlí, možnost koupit si kávu nebo
svačinu a také možnost umýt si
ruce a schovat se před nepohodou, když předstup na vlak vyžaduje čekání. Zkrátka o pěkné
nádraží se starají lidé, ne stroje,
a ono tedy má duši. Naše soutěž je
pozitivní motivací. Vítěz a všichni finalisté jsou dobrým příkladem, jak se nádraží dají zvelebit.
Soutěž je také prostředkem k ocenění alespoň některých lidí, kteří svou práci dělají dobře.
Jak to dopadlo s nádražím
v Kotouni?

Drahomíra
Kolmanová
Ředitelka Asociace Entente
Florale CZ – Souznění

J

e autorizovanou architekt
kou pro obor krajinářská
architektura. Pochází ze západních Čech, vystudovala gymnázium v Klatovech
a Vysokou školu zemědělskou v Brně, konkrétně Fakultu zahradnickou (v Lednici
na Moravě), obor sadovnictví a krajinářství. Je vdaná,
má dvě děti a bydlí v Psárech
u Prahy. V současné době
pracuje jako vedoucí úseku
péče o zeleň Národní kulturní památky Vyšehrad. Jako
ředitelka rovněž vede občanské sdružení Asociace Entene
Florale CZ – Souznění a podporuje projekt Vlídná nádraží.
Je duchovní autorkou soutěže
o nejkrásnější nádraží v ČR.

Jaká nádraží lidé do soutěže
navrhují?
Lidé si všímají malebných nádraží, kde personál velmi dobře plní
své úkoly, udržuje čistotu a mobiliář, pečuje o květiny. Občas
nám z recese navrhovali cestující do soutěže i budovy zanedbané,
bortící se, abnormálně špinavé
a nevhodně využívané.
Co v případě, že vlastník pro nádražní budovu nemá využití?
Opravovat budovy, které jsou
opuštěné, nepovažujeme za praktické. Je nutno nejprve toto využití najít, upravit v souladu s ním
majetkoprávní vztahy a teprve
pak upravit. Takto nyní postupujeme na Bezdružicku.
Jakou spolupráci nabízíte obcím, vlastníkům a správcům
nemovitostí či fanouškům
železnice?
Pokud si místní lidé chtějí opuštěné stanice zvelebit sami, je nutno se spojit s vlastníky a správci,
projednat podmínky, provést proměnu a zajistit následnou péči.
Je nutno znát vedení sítí, širší
souvztažnosti, oborové normy
– rozhledové vzdálenosti, nut-

né hloubky uložení sítí, historii.
Nové úpravy by měly respektovat provozní, historické a kompoziční vztahy, oborové normy
a další náležitosti. My nabízíme profesionalitu v oboru stavební a zahradní architektury,
památkové péče a v dalších profesích dle potřeby. Díky navázaným kontaktům a získané
důvěře jsme schopni napomáhat
operativnímu uzavírání dohod
se zúčastněnými institucemi
ve sporných záležitostech. Přijímáme nabídky spolupráce tam,
kde nás opravdu chtějí. Pomáháme s hledáním nového využití opuštěných nádraží, která
původní smysl ztratila.
A co když není možné najít zájemce o opuštěné nádraží?
Správa železniční dopravní cesty
nabízí některé stavební objekty
samosprávě. Například na Bezdružicku mají všechny oslovené obce zájem o odkup, nyní se
už jedná o ceně. Obec má většinou zájem na zachování původní funkce a tomu podřídí úpravu
části objektu. V dalších prostorech se otevírají široké možnosti
využití – od rekreačního ubytování přes infocentra, sezonní
prodej baleného občerstvení,
klubovny, knihovny, místa pro
začínající podnikatele, v některých případech i startovací byty
pro mladé.
Martin Navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 14. díl

Bmee
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bee

51 21-70

41

160 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1994–1995

ŽOS České Velenice, MOVO Plzeň

V

ůz řady Bmee je čtyřnápravový osobní vůz 2. třídy s 10 oddíly po 6 místech k sezení spojených postranní chodbou. Je
určen pro vnitrostátní provoz i pro provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h. Má dva podvozky typu GP
200 s 25/85 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO,
resp. KNORR s kotoučovou brzdou. Vytápění vozu je teplovzdušné s elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou
regulací teploty vzduchu. Větrání vozu je zajištěno střešními větrači a pomocí vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu.
V rámci modernizace byl dosazen centrální zdroj energie, automatický volič a řadič napětí pro napájení vytápěcího zařízení,
rozhlasové zařízení, nápravový uzemňovač včetně odporových odporů, vodojemy byly doplněny termostatickými ventily pro vypouštění vody a u 11 vozů byla dosazena nová sedadla.
Vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC.

Oddílů

10

Rozvor podvozku

Míst k sezení

66

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

37/42 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 824 mm

N

a setkání se zástupci
smluvních středních škol
v oboru dopravy zhodnotil
náměstek Pavel Švagr dosavadní
spolupráci a nastínil perspektivy pro školní rok 2010/2011. České dráhy se snaží být atraktivním
zaměstnavatelem i pro mladé
a talentované lidi, proto probíhá úspěšný Stipendijní program
ČéDés určený pro žáky středních
škol. Nad vidinou pravidelného
finančního příspěvku začíná převažovat možnost získání zajímavé a přinejmenším na pět let jisté
práce u velké firmy.

Dilema maturantů:
práce, nebo vysoká škola

„U stipendistů zaznamenáváme snahu po zlepšení studijních

Evropská spolupráce

V uplynulém školním roce byl
z prostředků Evropského sociálního fondu realizován projekt Inovativní formy spolupráce
škol a firmy ČD v kraji Vysočina.
V rámci projektu se uskutečni-

Kolik stála a v čem
spočívala rekonstrukce
nádražní budovy
v Jablonci nad Nisou?

O

bjekt procházel od prosince 2008 kompletní
rekonstrukcí a byl slavnostně předán veřejnosti 24. června. Na přestavbu
jsme postupně vynaložili částku 31 milionů korun.
Celkový vzhled nyní respektuje původní řešení z doby
vzniku, avšak s uplatněním moderních materiálů pro zateplení, rozvody sítí
a vytápění. Interiéry jsou
modernizovány s ohledem
na dnešní potřeby a poža-

Václav
Fikr
Ředitel RSM
Hradec Králové
davky cestující veřejnosti
včetně přístupu pro imobilní občany. Výpravní budova
byla v 80. letech 20. století
nevhodně doplněna několika přístavbami, které znehodnotily její vzhled a navíc
byly již na konci své životnosti. Původní římsy z pohledových cihel byly značně
poškozeny, interiér budovy
včetně veřejných prostor působil nepříznivým dojmem
a služební prostory neposkytovaly potřebné zázemí.
Celková modernizace zahrnovala výměnu oken
a dveří, rekonstrukci všech
sítí, vytápění objektu, zateplení fasády, výměnu
střešní krytiny, rekonstrukci peronního přístřešku
a zpevněných ploch. Vznikl
nový komerční prostor, který bude využíván jako trafika s prodejem občerstvení.
Rekonstrukcí prošla mimochodem i původní nádražní
restaurace, která nyní bezpochyby patří k nejlepším
restauracím v objektech
Českých drah.

Psychologický
limit 200 km/h
Vysokorychlostní
železnice je u nás stále
na papíru. Část tratí
je přitom na takovou
rychlost už postavena.

2 600 mm

výsledků, i když na měsíční příspěvek od Českých drah, vázaný na vyznamenání, dosáhli jen
někteří,“ uvedla Irena Nováková, zástupkyně ředitele Střední
průmyslové školy dopravní Plzeň.
Tento trend potvrdili i představitelé dalších smluvních škol.
„Celkem osm stipendistů
v programu letos střední školu úspěšně dokončilo maturitní
zkouškou. Někteří z nich ovšem
projevili zájem o studium na vysoké škole, čímž by byl jejich nástup do praxe odložen,“ řekla
Blanka Havelková, vedoucí oddělení vzdělávání a personálního
rozvoje. Doplnila ještě, že se z tohoto důvodu uvažuje o povolení
odkladu nástupu do zaměstnání na dobu maximálně šesti let.

Jablonecká
stanice v novém

doprava

S

Máme zájem o úspěšné studenty
Aktuální věkový
průměr zaměstnanců
Českých drah je téměř
46 let. Proto chceme
přitáhnout i mladé.

odpovídá

o PROGRAMU 
ČÉDÉS

S

tipendijní program ČéDés,
jehož smyslem je přivést
do Českých drah nové mladé
zaměstnance zejména na pozice strojvedoucí a výpravčí,
na smluvních středních školách poprvé proběhl v právě skončeném školním roce
2009/2010. V prvním ročníku
projektu začalo loni v září 131
studentů, přičemž z prospěchových důvodů posléze dva
odstoupili.
Pro následující školní rok
2010/2011 bylo přijato
85 žáků devátých tříd základních škol z více než 200 přihlášených, přičemž hlavním
kritériem výběrového řízení
byl zájem o železnici. Ze stávajících studentů partnerských
škol bylo pro příští školní rok
vybráno 20, ale druhé kolo výběrového řízení ještě nebylo
ukončeno.

la i pětidenní odborná stáž v ČR
a v Bruselu. Účastníci projektu
tak získali povědomí o Evropské
unii a její dopravní situaci. (Informovali jsme v minulém čísle
– poznámka redakce.) Prostředky
čerpané z Evropského sociálního
fondu dosáhly celkového objemu
1,6 milionu korun.
„České dráhy jsou otevřené
návrhům dalších projektů, které vzejdou z prostředí partnerských středních škol, v nichž by
vystupovaly ČD jako žadatel,“ povzbudil ředitele dopravních škol
ke spolupráci náměstek generálního ředitele ČD pro personální
záležitosti Pavel Švagr.

Další rámcové smlouvy

Pro školní rok 2009/2010 uzavřely
České dráhy se středními školami
13 rámcových smluv, které školám
pomáhaly vytvářet podmínky pro
výuku odborných předmětů a organizování odborné praxe. Na základě smluv poskytovaly České
dráhy studentům balíček služeb
(za finanční spoluúčasti školy),

který zahrnoval proškolení studentů v kabinetu bezpečnosti
práce a zdravotní prohlídku, navíc slevu 75 procent na jízdní doklady na dojíždění na odbornou
praxi pro žáky i učitele.
V současné době se připravují
nové rámcové smlouvy pro škol-

již osm účastníků
programu letos
ukončilo studium
maturitou.
ní rok 2010/2011, které počítají
s určitým pokrácením prostředků, kterými mohou České dráhy
studenty podporovat. Týká se to
zejména nákladů na zdravotní
prohlídky. Nicméně i v příštím
školním roce bude spolupráce
s vybranými středními školami
pokračovat a ČD budou umožňovat výkon odborných praxí
ve svých provozních jednotkách.
Tomáš Cach

práva železniční dopravní cesty zkušebně testuje, zda by vlaky v ČR mohly
jezdit 200 km/h. Jedná se
o tratě mezi Pardubicemi
a Chocní a Břeclaví a Vranovicemi. Vlaky zde totiž
technicky nemají problém
takovou rychlostí jet, tratě jsou totiž na vyšší rychlost postavené. Legislativa
však u nás umožňuje maximálně 160 km/h. Změna by
si navíc vyžádala investice
v řádu stovek milionů korun
do chybějícího zabezpečovací zařízení. Problém by
také nastal u železničních
přejezdů – část by se musela
zrušit a nahradit nadjezdy.
Dva vybrané úseky jsou
prakticky jediné v tuzemské železniční síti, kde by
se dalo dvoustovkou jezdit.
Na ostatních koridorových
úsecích se nacházejí příliš
ostré oblouky. Nevýhodou
testovaných úseků je jejich
délka – každý má asi 35 km.
Doba jízdy by se tak zkrátila jen nepatrně, konkrétně
mezi Pardubicemi a Chocní
o dvě minuty. Dlouho totiž
trvá i to, než vlak dvousetkilometrovou rychlost vyvine.
Případné zvýšení rychlosti
by tedy mělo spíš psychologický než praktický dopad.
České dráhy by se také musely přizpůsobit ve vozovém
parku. 
(red)
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partneři
OKD Doprava jen
s Čechofrachtem
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Těší se na rekonstrukci

Z

námé modré logo OKD
Doprava Ostrava na žluté kapotě lokomotiv zmizelo a bylo nahrazeno
méně nápadnými písmeny. V květnu totiž došlo ke spojení skupin OKD
Doprava a Čechofracht
do mezinárodní skupiny Advanced World Transport (AWT). Skupina chce
nabízet a vlastními silami zajišťovat komplexní logistické a dopravní služby
a budovat dopravní řetězce
šité zákazníkům na míru.
Skupina disponuje terminály v Paskově a běloruském Brestu, jako jediná
v ČR provozuje kombinovaný logistický systém výměnných nástaveb ACTS.
Provádět chce i údržbu
nebo výstavbu železničního svršku a spodku a má
bohaté zkušenosti se zemními pracemi, rekultivacemi nebo odstraňováním
starých ekologických zátěží. Na počátku vzniku AWT
stály akvizice v podobě
přiřazení společností Viamont Cargo, OKD Rekultivace, Blue-Trucks nebo
VADS k OKD Ostrava.

Skladiště se změnilo
uvnitř i venku

L

etos v květnu byla dokončena oprava bývalého staničního skladiště
ve Světlé nad Sázavou. Historický objekt, sloužící původně jako klasický sklad,
se změnil nejen po stránce vzhledové, ale i způsobem svého využití. Budova
byla z větší poloviny prázdná, zbývající část pak užívala SDC Jihlava. Byly tam

umístěny kanceláře a příruční sklad traťmistra,
včetně skladištní prostory
PO ČD Havlíčkův Brod. Ze
strany Českých drah došlo
k vyklizení prostor a výměnou byly opraveny střecha
a vjezdová vrata v sousední budově. Budova TO SDC
Jihlava ve Světlé nad Sázavou byla posléze kompletně opravena. Dostala nový
vnější plášť i střešní krytinu. Omítka byla navržena tak, aby vzhledově
korespondovala s vedlejší nádražní budovou ČD.
Patnáct zaměstnanců TO
má k dispozici nové prostory pro skladování, dílny,
garáž, sklad paliv a denní
místnost včetně kuchyňky
a sociálního zařízení.

Informační systém
na ČD získal cenu

I

nformační systém SAP
ERP, používaný na Českých drahách, získal třetí
místo v mezinárodní soutěži SAP Quality Awards
2010 pro region střední
a východní Evropy. Systém, na jehož realizaci
se podílely ČD - Telematika a SAP ČR, byl oceněn
v prestižní kategorii implementace systému SAP
ve velkých společnostech.
Jde o jednu z největších implementací systému SAP
HR u nás. Systém SAP ERP
provozuje na Českých drahách ČD - Telematika, oceněný projekt se zabýval
revitalizací personalistiky
a implementací systému
pro výpočet mezd. Náročnost realizace vyžadovala
spolupráci ČD - Telematiky, která do týmu přinesla zkušenosti se specifiky
drážního prostředí, přímo
s výrobcem systému SAP
v České republice.
(mb, dn, ažd)

ibžd
Mimoň
18. června

V

ranních hodinách v obvodu žst. Mimoň se
střetl na železničním přejezdu P3442, v km 2,129,
osobní automobil Opel Corsa se samostatně jedoucí lokomotivou 742.135-7. Řidič
automobilu byl zraněn. Železniční přejezd je zabezpečen výstražnými kříži.
Škoda podle předběžného
odhadu činí 35 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

Moravský Beroun
19. června

O

ROMANTIKA. Posázavský pacifik láká o víkendu i v létě turisty. Ve všední dny tu ovšem nastupují cestující za prací i do školy.

Nádraží v Týnci nad
Sázavou potřebuje
opravu. V dohledné
době by se proto mělo
spolu s přilehlým
autobusovým
nádražím dočkat
přestavby a změnit
se tak na přestupní
terminál.

J

e to stanice, která leží spíše
stranou od nejznámějších destinací Posázaví, přitom však
patří mezi ty největší na trati 210.
Vlakovou přepravu tu využívají lidé dojíždějící do zaměstnání, i když méně než v minulosti.
Ve školním roce převažují cestující z řad studentů, o víkendech
pak výletníci, chataři, ale také
vodáci.
Zdejší železniční stanice vznikala v rámci stavby úseku Čerčany – Požáry (dnešní Prosečnice),
s níž se začalo v červenci 1895.
První oficiální vlak do Týnce přijel 18. ledna 1897. V roce 1900 byl
pak dokončen poslední, nejtěžší
úsek legendárního Posázavského
pacifiku z Jílového u Prahy k odbočce u Vraného.

Současné vytížení tratí

Nyní jsou v Týnci nad Sázavou
čtyři koleje dopravní a tři manipulační. V počátcích dráhy

O CO SE na nádraží ZAJÍMAJÍ vodáci

C

estující sem během volna přijíždějí sjíždět Sázavu. Dojedou do Pikovic nebo do Petrova,
odtud jim autem vrátí loď a oni
jedou vlakem do Týnce zpátky, protože si u nádraží zaparkovali auto. Z tohoto důvodu se
u pokladny často ptají na vlakové spojení.
Vodáci nejvíce dávají přednost skupinovým jízdenkám, ale

musely stačit jen tři (a to ještě
kratší). Naproti výpravní budově vede vlečka do někdejší teplárny, zbourané ovšem loni na jaře.
Ve směru do Jílového u Prahy
vede vlečka Metaz, na opačnou
stranu za mostem přes Sázavu
pak odbočuje průmyslová dráha Jawa.
Rozsah kolejí, vlečky nebo
ústřední stavědlo jsou svědky
doby ekonomické expanze zdejších firem dodávajících na východní trhy. Přísun většího
počtu vozových zásilek je tu ale
minulostí. Před časem to třeba
byla zásilka pražců anebo kolejová pole na obnovu tratě. V současné době zde pravidelně jezdí
manipulační vlak společnosti
ČD Cargo, který sváží vozy se dřevem z Kamenného Přívozu nebo
Pecerad.
Ve směně tu dále pracuje výpravčí a jeden signalista (oba zaměstnanci provozního obvodu

prodávají se i měsíční, týdenní,
obyčejné nebo třeba REGIONety a SONE+. Občas je také nějaký dotaz na spojení do zahraničí,
ovšem pokladní, která pracuje
běžně v době 5.25– 18.15 hodin,
při kratší směně v sobotu 6.30
až 17.40 hodin, v neděli 8.25 až
18.45 hodin, pak musí cestující
odkázat do nejbližší mezinárodní
pokladny v Benešově u Prahy.
Benešov u Prahy). Signalista je
poměrně atypicky jediný pro celou stanici, protože návěstidla
a výhybky jsou ovládány z jediného věžového ústředního stavědla, které vyrostlo už před
lety na místě bývalé vodárny.
K dispozici má elektromecha-

spolu s novým
terminálem
počítají s opravou
výpravní budovy.
nické zabezpečovací zařízení
druhé kategorie doplněné světelnými návěstidly závislými
na výhybkách. Stavědlo je elektricky závislé na řídicím přístroji v dopravní kanceláři, kde
jsou zároveň v úschově hlavní
klíče od výkolejek a nákladiště
Pecerady.

FOTO autor

Výpravní budova v Týnci, poznamenaná řadou přístaveb, působí mírně unaveným dojmem.
Zaměstnanci, ale i cestující, by
jistě uvítali alespoň rekonstrukci
sociálního zařízení. Blýská se ale
na lepší časy. Počítá se tu se vznikem terminálu, který bude společný jak pro vlaky, tak autobusy.
Nové by měly být jak autobusové
nástupní ostrůvky, tak nástupiště pro vlakovou dopravu. Pokud
půjde vše podle plánů, přispěje
na tuto rekonstrukci i EU.

Terminál jako ve Vlašimi

První schůzka nad studií tohoto
projektu, pořádaná obecně prospěšnou společností Posázaví,
proběhla již 14. června. Konkrétně se jednalo o budoucím využití vlakového nádraží v Týnci nad
Sázavou a také vlakové zastávky
v Poříčí nad Sázavou. Byli tu přítomni, architekti, zástupci obcí,
Správy železniční dopravní cesty,
ČD Cargo a další.
„Představujeme si, že by mohlo vzniknout něco podobného
jako ve Vlašimi, tedy společný
terminál vlak – autobus, s tím,
že by se podařilo také opravit budovu nádraží,“ plánuje Roman
Bareš, přednosta osobní stanice
Benešov u Prahy, kam Týnec komerčně patří. Pro cestující by tato
revitalizace znamenala jistě jednodušší a komfortnější přepravu,
pro zaměstnance pak modernější
a příjemnější pracovní prostředí.
Martin Navrátil

Rychlý přestup a služby k tomu
K přestupnímu
terminálu v Mladé
Boleslavi přibylo velké
obchodní centrum, řádí
tu ovšem vandalové.

V

těsné blízkosti železniční stanice Mladá Boleslav
město bylo v loňském roce
vybudováno moderní obchodní
středisko s názvem Bondy Centrum, na které navazuje rozsáhlý
areál dopravního terminálu veřejné dopravy. Osobní pokladna
Českých drah a čekárna pro železniční a autobusové cestující
se nacházejí přímo v srdci autobusového terminálu.

Vlak i autobus
na jednom místě

„Naši zákazníci jsou ve sloučeném centru dopravního odbavení
trvale informováni nejen vizuálním informačním systémem,
ale v předstihu současně i zvukovým hlášením, neboť z odbavovací haly na samotné nástupiště
musí překonat ještě zhruba sedmdesátimetrovou vzdálenost,“
říká náměstek ředitele pražského KCOD Jakub Goliáš.

TERMINÁL. Čekárna pro vlak i autobus je zde na jednom místě. Když
ujede spoj, tak se cestující zabaví v obchodním centru.

Vzpomeňme ještě, že původní nádraží Mladá Boleslav město postupně zaniklo výstavbou
nové zahloubené stanice, která byla otevřena pro cestující veřejnost v prosinci 2003. O něco
později se začalo likvidovat i nedaleké autobusové nádraží, aby
v původních prostorách vyrostlo
jak obchodní centrum, tak i dopravní terminál. V době výstavby
obchodního centra byla současně
stržena i původní nádražní budova a její funkci převzalo sloučené

FOTO aUTOR

dopravní centrum, kde mimo
Českých drah mají svá prodejní
místa i autobusoví dopravci.

Iniciativa vzešla
od samosprávy

Nynější stanice Mladá Boleslav
město se nachází nejen blízko
vlastního městského centra, ale
současně i přímo u jednoho ze
vchodů do známé automobilky
Škoda Auto. „Zahloubení stanice
před několika lety bylo předzvěstí nového terminálu a obrovsky

ulehčilo uživatelům přilehlých
komunikací,“ vysvětluje náměstek Goliáš.
Mimo osobní vozby se zde rozřazovaly nákladní zátěže do řady
průmyslových podniků, automobilku z toho nevyjímaje, a proto
byly v průběhu dne téměř neustále uzavřeny závory. A to zrovna
na stěžejní městské komunikaci, vedoucí od Kosmonos do centra Mladé Boleslavi. Docházelo tak
k trvalým dopravním zácpám.
Iniciativa ohledně zahloubení
nádraží a celé tratě vzešla od radnice a celá akce byla městem také
financována.
Dnes tak mají cestující, kteří
přestupují z vlaku na autobus či
naopak, k dispozici moderní prostředí a možnost bezbariérového
přestupu. „Co nás ale nesmírně
trápí, je vandalismus. Patrně
smyslu zbavení jedinci nejenže
posprejují každý kus stanice, jejich běsnění se často nevyhne ani
výtahu, který je důležitou součástí přestupu pro méně pohyblivé lidi. Situaci monitorujeme
a snažíme se ji společnými silami řešit i s pražskou Správou železniční dopravní cesty,“ dodává
Jakub Goliáš.
MARTIN HARÁK

dpoledne mezi žst. Domašov nad Bystřicí
a Moravský Beroun se střetl na železničním přejezdu
P7541, v km 32,212, osobní automobil Škoda Felicia
s rychlíkem 823. V automobilu byla smrtelně zraněna spolujezdkyně, zraněn
byl řidič a tři děti na zad-

ních sedadlech. Přejezd je
zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. V čele
rychlíku byl motorový vůz
843.019-1. Škoda předběžně
činí 230 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Křemže
20. června

P

řed polednem mezi žst.
Křemže a Zlatá Koruna se střetl na železničním přejezdu P1583, v km
15,154, osobní automobil
Volkswagen Bora s osobním
vlakem 8145. Řidič automobilu byl zraněn. Přejezd je
zabezpečen výstražnými
kříži. V čele osobního vlaku
byl motorový vůz 810.012-5.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 130 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD
Plzeň, pracoviště České
Budějovice.

Brno
22. června

V

ranních hodinách
na brněnském hlavním nádraží došlo ke střetnutí osobního vlaku 4922
s 35 letou výpravčí ve službě, která těžkým zraněním
na místě podlehla. V čele
osobního vlaku byla lokomotiva 210.003-0. Událost
šetří RIBŽD Brno.

Frýdek-Místek
22. června

V

podvečerních hodinách mezi žst. Frýdek-Místek a Dobrá
u Frýdku-Místku se střetl na železničním přejezdu
P8304, v km 14,618, osobní automobil Citroën Saxo
s osobním vlakem 12833.
Řidič automobilu byl těžce
zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn dopravní značkou
Stůj, dej přednost v jízdě!.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.371-5. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 140 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ostrava.

(MirKo)
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průmysl
Jindřich Hlas
navštívil Pars novu

V

pořadí již druhé setkání s Federací strojvůdců ČR (FSČR) na půdě
společnosti Pars nova proběhlo 1. června. Poprvé si
však areál závodu prohlédl
nynější prezident Jindřich
Hlas. Doprovázeli ho rovněž další zástupci profesní
odborové organizace, v níž
byli členové prezidia Jaroslav Vincour, Jaroslav Vondrovic a Jan Zahula a tiskový
mluvčí Libor Poláček.

Tomáš Ignačák, předseda představenstva Pars
nova, nejprve představil
strategii společnosti v oblasti produktů, na kterou úzce navazuje strategie
v oblasti investic. Delegace si poté prohlédla výrobní
haly a prošla jednotlivá vozidla. Na vlastní oči se tak
mohla podívat na modernizace jednotek Regionova či na opravu lokomotiv.
Obě strany si ze společného setkání odnesly potřebné informace a dohodly se
na další spolupráci.

OLTIS Group
na Euro-Žel

P

řelom května a června
je každoročně mezi odborníky na železniční dopravu ve znamení odborné
konference Euro-Žel, pořádané Žilinskou univerzitou.
Letos se konala ve dnech
26.–27. května a její 18. ročník byl uspořádaný pod tématem Oživení ekonomiky
– nová výzva pro železnice.
Jednání konference bylo roz-

děleno do dvou sekcí: Provoz a ekonomika železniční
dopravy a Řídicí, informační a komunikační technologie v dopravě, a proto jsme
i naši účast zaměřili oběma
těmito směry. Celkem čítala
letošní delegace skupiny OLTIS Group osm účastníků,
kteří přednesli šest aktivních příspěvků představujících systémy SYMOZA, CSV,
SIMON, KASO, DOMIN
a komplexní řešení IS Cargo
pro nákladního dopravce.

Reklamní Bardotka
čtyřicetkrát jinak

S

polečnost AŽD Praha vyhlásila před několika měsíci na facebooku
fotosoutěž o nejlépe zvěčněnou reklamní lokomotivu 749.039 Bardotku. Sešlo
se přes čtyřicet snímků
této modro-žluté lokomotivy. První místo snímkem stroje AŽD táhnoucího
Masarykův zvláštní vlak
s porouchaným parním
Albatrosem na viaduktu Pražského semmeringu obsadil Dennis Hübsch
a za odměnu měl možnost
si vyzkoušet řízení vlakového provozu na trenažéru
AŽD v Brně. Druhý oceněný Lukáš Pavlovský získal
vstupenky do Království železnice a třetí Zbygniew
Adamus obdržel propagační předměty. Ať už jste se
soutěže zúčastnili, nebo ne,
svůj snímek tohoto elegantního hlasitého stroje můžete pořídit stále. Nejčastěji
lokomotiva jezdí s rychlíky mezi Prahou, Příbramí,
Pískem a Českými Budějovicemi.
(acri)
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Po Evropě bez omezení

tematickou činnost v oblasti
sledování a ovlivňování nově
vznikající legislativy v oblasti
interoperability. Vedením týmu
pro interoperabilitu byla pověřena Projektová kancelář GŘ ČD.

Snahou všech zemí
Evropské unie je
vytvořit jednotný
železniční systém,
který by umožňoval
pohyb železničních
vozidel po celé Evropě
bez technických
a provozních limitů.

Ladíme stanoviska
s našimi partnery

Od dubna letošního roku je z Bruselu zasílán všem členům podpůrných a pracovních skupin
Technický monitor CER, kde jsou

M

á-li být železniční doprava v budoucnu konkurenceschopná, pak musí
reagovat na potřeby cestujících.
To se týká rovněž přechodu přes
hranice mezi jednotlivými zeměmi, kde plynulému průjezdu
brání historicky dané nejednotné národní technické a provozní
podmínky. Z tohoto hlediska je
interoperabilita evropského železničního systému důležitá i pro
národního železničního dopravce České republiky, tedy pro celou
Skupinu České dráhy.
Synonymem pro odborný výraz
interoperabilita je propojitelnost
a použitelnost objektu mezi různými systémy. To znamená, že
všechny státy musí mít kompatibilní železniční infrastrukturu. V silniční dopravě stačí, aby

významnou
úlohu zastává
i výzkumný ústav
železniční.

PŘÍMO. Jedním z příkladů vhodných vozidel je řada 371, jejíž nasazení umožnilo jízdu bez přepřahu mezi ČR a Německem.

drážní systémy
jednotlivých
států musejí umět
spolupracovat.
byla v pořádku „pouze“ silnice.
Za vozy a jejich provoz si zodpovídá každý majitel nebo provozovatel sám a nevznikají žádné
další komplikace. U železniční
dopravy je vše složitější. Všechny systémy jako infrastruktura,
energie, dále řízení a zabezpečení provozu spolu musejí na úrovni různých států umět vzájemně
spolupracovat.

Chceme mít vliv
na legislativu

České dráhy se snaží být v přípravné fázi co nejaktivnější.
Z tohoto důvodu ČD jednoznačně podporují zařazení svých
zaměstnanců do různých evropských podpůrných a pracovních
skupin. Pro oblast interoperability je jednoznačně nejvýznamnější zapojení do pracovních
týmů Společenství evropských
železnic a společností působících v infrastruktuře (CER). Jde
o organizace, které se přímo po-

ZRYCHLENÍ. Největším přínosem pro cestující je kratší přepravní
FOTO MICHAL MÁLEK (2x)
čas díky minimálnímu pobytu na hranicích. 

definice INTEROPERABILITy

J

e to schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat,
poskytovat si služby, dosáhnout
vzájemné součinnosti. Interoperabilita železničního systému
zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury
jednotlivých členských států Evropské unie. Jedním z prostředků dosažení interoperability je
rozdělení železničního systému
na subsystémy. Za ty považujeme: infrastrukturu (kolej, výhybdílí na připomínkování a aktivní úpravě technických specifikací
pro interoperabilitu připravovaných Evropskou železniční agenturou (ER A). Zaměstnanci
Českých drah jsou tak školeni přímo od zdroje.

ky, stavební konstrukce), energii
(elektrizační zařízení, nadzemní
trolejová vedení, sběrače proudu) nebo řízení a zabezpečení
(zabezpečovací zařízení pro zajištění bezpečného řízení a ovládání jízdy vlaků). Tyto subsystémy
jsou součástí tzv. velké železniční infrastruktury. Věcný rozsah
uvedených podsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů
technologické platformy.
Vzhledem k velkému významu této oblasti byl v prosinci
loňského roku schválen představenstvem společnosti materiál pro celou Skupinu ČD.
Ten jednoznačně definuje pravidla pro koordinovanou a sys-

přehledně a jednotně zpracovány
všechny potřebné informace pro
jednotlivé skupiny. V letošním
roce proběhlo dále personální
doplnění a aktualizace zastoupení zaměstnanců Skupiny ČD
v pracovních skupinách. V šesti
případech plní zástupci Skupiny
ČD dokonce i roli mluvčího skupiny CER.
České dráhy v dané oblasti úzce spolupracují s Ministerstvem dopravy ČR, manažerem
infrastruktury Správou železniční dopravní cesty a Asociací
podniků českého železničního
průmyslu. Společnou snahou
je, aby stanoviska a připomínky prezentované jednotlivými
zástupci v evropských organizacích měly jednotný základ a v konečném důsledku hájily společné
zájmy české železnice. Významnou úlohu zastává i dceřiná
společnost Českých drah Výzkumný Ústav Železniční. Ten
je notifikovanou osobou a jeho
kvalifikovaní odborníci působí
ve výše zmiňovaných evropských
strukturách.

Nová opatření si žádají
investice do vybavení

Nová vznikající legislativa Evropské unie v oblasti železniční
interoperability má významný
dopad na hospodaření Skupiny Čeké dráhy, neboť může být
spojena s nákladnými investicemi. Jedná se hlavně o investice do úprav a vybavení kolejových
vozidel, tedy do jejich modernizace. Je to dlouhodobý a náročný
proces. Společnost České dráhy
si uvědomuje, že pokud chce obstát v budoucím konkurenčním
prostředí, musí být dostatečně
připravena na změny vyplývající
z nové evropské legislativy.
Petr Kolář

slovensko
Drážní policista smí
pokutovat řidiče

V

obvodech slovenských
drah mohou kontrolovat bezpečnost a plynulost
silniční dopravy příslušníci Železniční policie. Ti jsou
oprávněni řešit i přestupky
řidičů motorových vozidel,
kterých se dopustili v obvodu dráhy. Slovenský zákon
definuje silnici jako pozemní komunikaci zařazenou
do silniční sítě, a to včetně místních a účelových komunikací. Na účelových
komunikacích v uzavřeném
obvodu Železnic SR může
příslušník železniční police provinilce jen upozornit. Na veřejném parkovišti
nebo na železničním přejezdu už ale smí pokutu udělit.

Společná jízdenka
na MHD a vlak

D

opravní podnik města
Košic a Železniční společnost Slovensko připravily
pro cestující nový společný
produkt Vlakom ďalej... Košice. Jde o jízdenku na vlak
do stanice Košice, kterou
je možné použít i v MHD
po dobu platnosti jízdenky
na vlak. Společný produkt
ulehčí cestování návštěvníkům a turistům po Košicích
a jeho okolí. Kombinovanou
jízdenku je možné použít
i na populární dětské železnici v městské části Čermel.

Modernizace
tratí v Pováží

K

oridorová trať mezi Novým Městem nad Váhem
a Púchovem se postupně modernizuje v šesti etapách. Mimo ražby tunelu
u Trenčianských Bohuslavic stavební činnost pokročila do úseku Trenčianská
Teplá – Dubnice nad Váhem.
Stavbaři počítají, že v druhé
polovině roku 2010 se začne
realizovat pátá etapa mezi
Ladcemi a Belušou, která
má být hotová do prosince.
Po nové trati mezi Trenčianskou Teplou a Belušou se lidé
svezou v roce 2014. (mah)

krátké zprávy ze světa
Červená čísla
u BLS Cargo

Z Paříže do Bordeaux
za dvě hodiny

Nebezpečný náklad
není žádoucí

Nárůst přepravy
černého uhlí a šrotu

Licence pro vozbu
vlaků v Bulharsku

Švýcarská společnost
BLS Cargo nezůstala uchráněna od hospodářské krize. Vždyť
má také 90 procent obchodních aktivit spojeno se zahraničím. Při srovnání s rokem
2008 poklesla loni dopravní výkonnost o 19 procent. Pokles ovlivnil především tranzitní přepravu,
a to jak konvenční, tak i nedoprovázenou kombinovanou dopravu.
Přesto se BLS Cargo podařilo udržet podíl 41 procent na švýcarské
tranzitní železniční dopravě, kde
dokonce přepravy Rola vykázaly
nárůst o 8 procent.

Francouzský provozovatel železniční sítě
Réseau Ferré de France (RFF) přidělil konsorciu vytvořenému
stavební společností Vinci zakázku na vybudování a provozování
vysokorychlostní tratě z Tours
do Bordeaux. Výstavba by měla
stát 7,2 miliardy eur. Trať o délce 302 km bude konsorcium nejen
stavět, ale i financovat. Na oplátku obdrží koncesi na provozování tratě po dobu padesáti let. Trať
zkrátí jízdy z Paříže do Bordeaux
na pouhé dvě hodiny; do provozu
bude uvedena v roce 2016.

Železniční svazy ERFA
a Cargo Rail Europe
ostře kritizovaly italskou společnost TRENITALIA Cargo. Ta totiž
od letošního 1. dubna nepřepravuje nebezpečné věci jako vozové
zásilky. Tím dochází k podstatné
ztrátě pro železnici, protože jedinou alternativou je pro tyto přepravy kamionová doprava. A ta
má ke všemu omezení pro přepravu nebezpečných věcí v silničních
tunelech (od ledna 2010). Tamní
hospodářství tak stojí před téměř
neřešitelnou otázkou, jak a kudy
přepravovat nebezpečné věci.

Ruské státní železnice přepravily za leden až květen 2010
celkem 483,4 mil. tun
zboží. To je o 12,9 procenta více než za stejné období roku 2009. Se 121,8 mil. tun
je černé uhlí nejvíce přepravovanou komoditou, následováno
surovým olejem a výrobky z minerálních olejů se 105 mil. tun.
Nárůst u uhelných přeprav činí
14,1 procenta a u minerálních
olejů dokonce 10,3 procenta. Největší nárůst přeprav, o více než
padesát procent, vykázala komodita železného šrotu.

Letos v květnu obdržela německo-bulharská společnost DB
Schenker Rail Bulgaria licenci na vozbu vlaků i na bulharské železniční síti.
Tato licence umožňuje nejen posun na vlečkách, ale i traťové výkony ve vlastní režii. A tak již
od června společnost zahajuje
vozbu vlaků s mědí pro největšího producenta v Bulharsku, firmu Aurubis. DB Schenker Rail
Bulgaria v současnosti zaměstnává 150 zaměstnanců a vlastní
elektrické i motorové lokomotivy
pro posun i traťové výkony.

Projekt PPP pro
americký Denver

CTL Logistics chce být Větší nezávislost
kombi přepravcem
pro handicapované

Masové propouštění
před privatizací

Investice za čtvrt
bilionu dolarů

V polovině června vybral Regional Transportation District
(místní oblastní dopravní správa) v Denveru konsorcium Denver Transit
Partners jako vítězného uchazeče pro projekt Eagle P3 – výstavbu
příměstské železnice ve veřejněsoukromém partnerství (PPP).
Očekává se, že tento kontrakt
na 46 let zahrnující výstavbu, financování, provoz a údržbu bude
dokončen do konce tohoto roku
za cenu 2,085 mld. dolarů, což je
cena o 300 mil. dolarů nižší, než
úřad očekával.

Polská soukromá dráha CTL Logistics chce
pracovat jako operátor kombinované dopravy. Vedení firmy
klade důraz na dopravní objem
ve spojení z a do německých námořních přístavů Bremerhaven
a Hamburg. Nyní jsou v provozu dvakrát týdně kyvadlové vlaky
mezi Bremerhavenem/Hamburgem a vlastním terminálem CTL
Piotrków Trybunalski, jakož i zařízením Spedcont ve Varšavě a Sosnowci přes Katy Wroclawskie.
Kromě toho je v plánu týdenní
spojení Varšava – Piotrkóv.

Rumunská nákladní dráha CFR Marfa zahájila úsporný
program, do kterého
spadá zrušení několika
tisíc pracovních míst. Propustit se má 6 380 osob z celkových
16 200 zaměstnanců. Podnik tak
ročně ušetří 52 milionů eur, tedy
asi 1,3 miliardy korun. Nákladní složka rumunské státní dráhy patří několik let k nejméně
efektivním podnikům Rumunska a do konce roku by měla být
privatizována. Zájem měly projevit Deutsche Bahn a Rail Cargo Austria.

Čínský národní konjunkturní program
předpokládá, že v nejbližším období bude
do dopravní infrastruktury investováno asi 250 miliard
dolarů. Z toho má být velká část
použita na výstavbu železnice.
Nejpozději do roku 2020 mají být
čínské milionové metropole spojeny moderní železniční sítí. Pro
tento ctižádostivý projekt bude
potřeba vyrobit 800 až 1 000 nových vlaků. Nová vysokorychlostní síť má dosahovat délky asi
25 tisíc kilometrů.
(sh, kla, acri)

Nový nástupní systém
pro vozíčkáře vyvinula firma Medivent
z Berlína. Konstruktéři se dosud zaměřovali na vylepšování ramp a výtahů,
které při použití vyžadují asistenci železniční obsluhy. Medivent
představil zdviž, jež je plně integrována do vozu a může být ovládána jen samotným uživatelem
invalidního vozíku. To znamená zásadní krok k osamostatnění zdravotně handicapovaných
cestujících. Při nástupu a výstupu je proces pouze vzdáleně monitorován strojvedoucím.
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INZERCE A SERVIS

ŘECKO
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Federace vozmistrů nabízí
volná místa na rekreaci
do slunného Řecka
Destinace Leptokárie
a Nei Pori
V termínu 9. 8.–25. 8.
V termínu 23. 8.–8. 9.
Cena: 3 300 Kč za osobu
V termínu 6. 9.–22. 9. 2010
Cena: 2 500 Kč za osobu
Přihlášky přijímá
a informace podá p. Lopata
mob. 774 414 437, drážní
tel. 972 241 387. Přihláška
je ke stažení na stránkách
www.fvcr.cz.

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

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

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.

Pro bezplatné cestování
Důchodci ČD, a.s.

Přinášíme vám
aktuální informace
o podmínkách
vystavení průkazu
pro bezplatnou jízdu
spolu s praktickými
kontakty na pověřené
personalisty.

Prostřednictvím České pošty
bude zaslán obyčejnou poštou
průkaz, resp. průkazy na adresu bydliště těm důchodcům,
kterým byl vystaven pouze průkaz(y) (tzn. nevlastní In-kartu
s aplikací železniční průkazka)
a tento průkaz(y) jim byl v roce
2009 doručen. V případě nové žádosti o průkaz(y) je nutné kon-

O

průkaz má
platnost do konce
prolongačního
období.

d 1. července 2010 mohou
zaměstnanci a důchodci
ČD žádat podle předpisu
ČD Ok 9 o vystavení průkazů pro
bezplatnou jízdu (dále jen průkaz), a to za následujících podmínek. Základní cena průkazu
při zapsání jedné až čtvrté osoby včetně činí 250 korun celkem,
při zapsání páté a každé další osoby (max. sedm osob) se základní
cena průkazu zvyšuje vždy o 125
korun za každou takto zapsanou
osobu, přičemž cena průkazu je
včetně DPH.

základní cena
průkazu pro
bezplatnou jízdu
činí 250 korun.
Po obdržení průkazu držitel připevní k průkazu Potvrzení o zaplacení PBJ v příslušné
ceně a takto předloží při kontrole ve vlaku. Bez přiloženého potvrzení není průkaz platný! Toto
Potvrzení o zaplacení PBJ lze zakoupit na pokladní přepážce ČD,
která je vybavena zařízením UNIPOK. Průkaz může použít k jízdě zaměstnanec či důchodce ČD
společně s rodinnými příslušníky
nebo některý z oprávněných rodinných příslušníků, kteří jsou
na něm uvedeni, a to bez nutnosti přítomnosti zaměstnance/důchodce ČD. Průkaz má platnost
do konce prolongačního období, tj. obvykle do 28. února roku
následujícího.

Zaměstnanci ČD, a.s.

Podrobnosti u zaměstnanců ČD
upravuje pokyn č. j. 2026/2010-O9
ze dne 22. června 2010. Jeden průkaz na 1. třídu vozovou lze vydat
zaměstnanci (včetně jeho rodinných příslušníků) za předpokladu odpracované doby nejméně 20
let od posledního nástupu k ČD
bez přerušení (posledním nástupem se rozumí i nástup k ČSD
nebo ČD) ve stanovené týdenní
pracovní době (tj. doba stanovená
zněním ZP a platnou podnikovou
kolektivní smlouvou). Do doby
20 let se započte i doba odpracovaná u ČD Cargo, pokud k opě-

JÍZDENKU? Zaměstnanci Českých drah mají nárok na průkaz pro bezplatnou jízdu. Jistě to ví i Tvář ČD Václav Rubeš.

Foto MICHAL MÁLEK

REKLAMACE POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ

Ž

ádost o návratek lze uplatnit
pouze první den platnosti, tj.
v den zakoupení potvrzení lze žádat o návratek příslušné částky
na jakékoliv pokladní přepážce
ČD, která je vybavena zařízením
UNIPOK. V ostatních případech
lze požádat o výjimku Odbor odměňování a benefitů GŘ ČD, a to
prostřednictvím personálního

tovnému nástupu na ČD došlo
bezprostředně po ukončení pracovního poměru u ČD Cargo,
a jsou-li u ČD zaměstnáni oba
manželé, mohou být poskytnuty průkazy každému z nich (tzv.
duplicitní oprávnění).
Hromadné objednávky průkazů probíhají prostřednictvím příslušných organizačních
složek a průkazy vyhotovené
na základě těchto objednávek,
doručených nejpozději do 30.
června 2010 na Odbor odměňování a benefitů GŘ ČD, budou
předávány prostřednictvím personálních útvarů příslušných
organizačních složek. V přípa-

útvaru podle evidence zaměstnance. Personalista sepíše se zaměstnancem žádost o návratek.
V žádosti musí být uveden důvod
žádosti o návratek, jméno a příjmení zaměstnance, číslo účtu
s kódem banky nebo adresa,
kam má být návratek zaslán. Při
zaslání složenkou bude účtována
srážka 20 korun za složenku.
dě, že nebudou průkazy objednány ve stanoveném termínu
nebo bude zaměstnanec žádat
o průkaz v průběhu roku, obrátí
se zaměstnanci přímo se žádostí
na Evidenční centrum jízdních
výhod Čechy. Telefonní kontakt
je 9722-41112, 41118 a e-mailová
adresa ValovaZ@gr.cd.cz, Frantova@gr.cd.cz. Evidenční centrum
jízdních výhod Morava má telefonní kontakt 9727-41763, 42557
a e-mail Matouskova@gr.cd.cz,
ValentovaS@gr.cd.cz . V centrech
se průkaz vyzvedává osobně, pokud není jiná dohoda. Průkaz je
možné čerpat až po úhradě prolongační částky pro rok 2010.

a 7x polopenzi, parkování u penzionu. Penzion u termálního
koupaliště!

Pro velký úspěch opakujeme:
NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ 2010
MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.
Bulharsko – vlakem do Burgasu, k pobytům prodáme přímá
zpáteční lůžka a lehátka.
Pomorie: Penzion Sisa*** a hotel Bílý dům**, ceny od 2 500 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní, děti 2–12 let 50% slevy,
cena zahrnuje 7 nocí se snídaní.
Soukromé byty a apartmány – nástupy a délka pobytů podle
přání klientů! CENA ZA OSOBU A 7 NOCÍ od 1 800 Kč!
Slunečné pobřeží
• Hotel Regina*** od 3 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let v doprovodu
2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva. Cena zahrnuje
7x ubytování se snídaní.
• Hotel Trakia Garden *** od 4 500 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.
• Hotel Tia Maria *** od 4 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.
Příplatky: transfery 480 Kč dospělá osoba, dítě 240 Kč, zpáteční lůžka
nebo lehátka T4 1 550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

Nepřehlédněte naše akce
Slovensko
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Velký Meder – Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota
v období 14. 6.–4. 9., cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí

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 plná penze (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.

ČR

• Hotel Lovecká Mumlava, Harrachov, Krkonoše – LETNÍ SLEVA
– ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením
a TV. Polopenze formou bufetu. Cena za osobu na 7 nocí je 2 695 Kč,
dítě 2–6 let 15% sleva, dítě 6–12 let 10% sleva.
NOVINKA – ZAVÁDĚCÍ CENY:
Hotel Palace club*** – Krkonoše, Špindlerův Mlýn
• AKCE Huráá na letní hory – cena 3 295 Kč za osobu zahrnuje: 5x
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, parkovné, láhev
vína na pokoji, jednu zpáteční jízdenku na Špindlerovku, jednu
zpáteční jízdenku na Medvědín, jednu jízdu na bobové dráze,
jedno svezení po lanové skluzavce pod přehradou, jedno sladké
menu, jeden výstup na horolezeckou stěnu. Děti do 3 let zdarma
bez služeb, 3–15 let 30% sleva (se 2 platícími dospělými).
• AKCE Víkend u Krakonoše – cena 1 095 Kč za osobu zahrnuje:
2x ubytování (pátek–neděle) s polopenzí, parkovné, láhev vína
na pokoji, uvítací přípitek, jednu jízdu na bobové dráze. Děti do 3
let zdarma bez služeb, 3–15 let 30% sleva (se 2 platícími dospělými).
• AKCE Romantický víkend – cena 1 145 Kč za osobu zahrnuje: 2x
ubytování (pátek–neděle) s polopenzí, parkovné, láhev sektu
na pokoji, misku jahod, květinu na pokoji, uvítací přípitek.
Děti do 3 let zdarma bez služeb, 3–15 let 30% sleva (se 2 platícími
dospělými).
• AKCE Relaxace a turistika – cena 2 995 Kč za osobu zahrnuje:
5x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, parkovné,

taktovat Evidenční centrum
jízdních výhod Čechy nebo Morava. Pokud je na průkazu uvedeno
dítě starší 16 let, musí být jeho
studium doloženo na evidenčním centru originálem nebo
kopií potvrzení o studiu na příslušný školní rok.
Jeden průkaz na 1. třídu vozovou lze vydat důchodci ČD (včetně jeho rodinných příslušníků)
za předpokladu odpracované
doby nejméně 20 let od posledního nástupu k ČD bez přerušení
(posledním nástupem se rozumí
i nástup k ČSD nebo ČD) ve stanovené týdenní pracovní době
(tj. doba stanovená zněním ZP
a platnou podnikovou kolektivní smlouvou). Do doby 20 let
se započte i doba odpracovaná
u ČD Cargo, pokud k opětovnému nástupu na ČD došlo bezprostředně po ukončení pracovního
poměru u ČD Cargo. Pokud byli
u ČD zaměstnáni oba manželé,
mohou být poskytnuty průkazy
každému z nich (tzv. duplicitní
oprávnění).
O průkaz je možné požádat
na Evidenčním centru jízdních
výhod Čechy nebo Morava nebo
oddělení personálních servisů
Odboru personálního GŘ ČD.
Kontaktní údaje k evidenčním
centrům jsou stejné jako v případě zaměstnanců ČD. Adresy jednotlivých oddělení personálních
servisů jsou následující: Brno,
Kounicova 26; Ostrava, 30. dubna 9; Plzeň, Purkyňova 22; Praha,
Křižíkova 2; Pardubice, náměstí Jana Pernera 217; Ústí nad Labem, Vojtěšská 2.
Průkaz bude možné vyzvednout v místě podání požadavku,
tyto průkazy nebudou rozesílány
Českou poštou! V případě osobní
návštěvy na evidenčním centru
lze vystavit průkaz na počkání.
Opět platí, že průkaz je možné
čerpat až po úhradě prolongační
částky pro rok 2010.
Šárka Pupíková

recenze
Na úzkém
rozchodu
Vyšla nová publikace
o slovenské železniční
trati Trenčianská Teplá
– Trenčianske Teplice.

V

ázaná kniha formátu
B5 a názvem Na úzkém
rozchodu v Trenčianských Teplicích od autorů Zdeňka Maruny a Petra
Joachymstála má na 264
stranách 337 fotografií,
řadu typových výkresů vozidel, ale i 19 plánů vrchních
staveb či 22 kolejových plánů stanic. Součástí bohatě
ilustrované publikace jsou
i 4 mapy a vložená příloha.

Kniha čtenáře zavádí
na slovenskou elektrickou
místní dráhu o rozchodu
760 mm, která vede z přestupní železniční stanice
v Trenčianské Teplé do malebných lázní Trenčianske
Teplice. Autoři se podrobně
zabývají jak historií výstavby a provozu, tak i vozidly
této dráhy, která v roce 2009
oslavila 100. výročí provozu. Mimo domácích vozidel
lze v knize najít technický
popis a výkresy řady vozidel
Čiernohronské lesní železnice. Publikaci lze objednat
na www.vydol.cz.
(red)

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

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

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

turistikou mapu na pokoji, 1x za pobyt vstup na 45 minut
do hotelového welness centra (sauna, whirpool). Děti do 3 let
zdarma bez služeb, 3–15 let 50% sleva (se 2 platícími dospělými).
• Hotel Adélka a Lenka – Krkonoše, Špindlerův Mlýn – LETNÍ
SLEVA – ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc.
zařízením a TV, polopenze. Cena 3 120 Kč za osobu a 7 nocí, děti
na přistýlce do 15 let 50% sleva, do 3 let zdarma bez služeb.
• Hotel Bohmann – Babylon, Chodsko – ubytování v 1 až 3lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením, TV-SAT a WiFi, vlastní
venkovní bazén s protiproudem, nedaleko přírodní koupaliště
Babylon, tenisové kurty pro ubytované zdarma. Cena za osobu
a 6 nocí 3 660 Kč obsahuje ubytování s polopenzí.

SR

• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní
hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař. TV, balkon,
cena s polopenzí za osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč
ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.
• Studio Lomnica – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, garsoniéra
v blízkosti žel. stanice pro 2–3 osoby s vlastním soc. zař., lednicí,
mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Cena 2 680 Kč za osobu
a 7 nocí.
• Seniorské pobyty ve Vysokých Tatrách – hotely Hutník II.
od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč, Baník od 3 660 Kč, Urán od 3 280 Kč.
Ubytování je vždy v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV.
Všechny ceny jsou za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit.

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
Zachránili mi
peníze i doklady

7

Na italské frontě klid nebyl

C

htěl bych touto cestou
poděkovat zaměstnancům Českých drah, kteří
mně velmi ochotně pomohli při hledání mé peněženky, pravděpodobně ztracené
ve vlaku číslo 4752, jedoucího v pondělí 7. června
z Křenovic do Skalice nad
Svitavou. Jedná se konkrétně o Martina Černého
a Jiřího Handla ze stanice Brno-Židenice, průvodčího vlaku Jiřího Roznose
a výpravčí v Adamově Pavlínu Vondrovou. Bez jejich nevšední ochoty bych
se v dané situaci neobešel.
Díky nim jsem se vyvaroval ztráty nemalé finanční
částky a různých dokladů.
Navíc měli zároveň se mnou
při předání věci upřímnou radost, že se akce v plném rozsahu vydařila.
S podobnou ochotou pomoci a vstřícností se v dnešní době bohužel nedá příliš
často počítat.

Antonín Obdržálek

Dětská radost
v Sedlčanech

N

a Masarykově náměstí
v Sedlčanech se 18. a 19.
června konal kulturní program, ke kterému přispěly
i České dráhy. Na nádraží byl přistaven po oba
dny Kinematovlak a Vláček Hráček, kde se mohli ti
nejmenší náležitě vydovádět. Nafukovací matrace,
interaktivní hračky a magnetická tabule byly pro ně
velkým zážitkem. Přišly
i děti z místních dvou základních škol a mateřinky. Účast tedy byla vysoká,
některá filmová představení z pátečního dopoledne
měla takovou návštěvnost,
že se na všechny nedostalo,

takže některé děti si mezitím hrály a do sálu přišly až
odpoledne. Před vchodem
do sálu rozdával slon Elfík
sladkosti a drobné dárkové
předměty. Program byl zřejmě atraktivní, protože v sobotu se některé děti vrátily!
Ostatní zájemci si na nástupišti mohli vybrat z obchodních nabídek Českých drah,
získat časopis ČD pro vás
nebo se seznámit s nejbližšími jízdami parních vlaků
v Posázaví. Promítání v Kinematovlaku bylo samozřejmě zdarma. Na úspěchu
akce má velký podíl místostarosta města Hölzel,
který zajistil otištění informací v obecním zpravodaji a na letáčcích. Oba vozy
Českých drah by měly obohatit tradiční Prokopskou
pouť na Sázavě ve dnech
3. a 4. července na nádraží
Sázava-Černé Budy. 
Josef Lemberk 


Čistá okna
v Praze-Vršovicích

D

ne 9. června jsem cestovala vlakem R 644 z Benešova u Prahy do stanice
Praha-Vršovice. Po výstupu
z uvedeného vlakového spoje mne mile překvapila čistota nástupiště a následně
i vnitřních prostor nádražní haly. Proto bych chtěla
moc pochválit zaměstnance, kteří mají na starosti
úklid haly a přilehlého nástupiště. Mile mne překvapila především čistá okna,
to se jen tak u nádražních
budov nevidí. Pokud by vypadala všechna nádraží tak
jako to v pražských Vršovicích, bylo by to na dráze
hned lepší. Nela Drabková
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

MŠENO. Na trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se opět bojovalo jako za časů císaře pána. Parní vlaky tvořily zázemí pro nostalgickou akci dobrovolníků.
ránského rojení v nedaleké Lobči. Od motocyklů, vojenských
i osobních aut až třeba po luxusní autobus Karosa ŠD 11, který
mnohým připomněl dobu školních výletů. Novější veterány
BMW řady Hecht zaparkovali přímo u nádraží. Pak už následovalo hlášení pyrotechniků, že je vše
připraveno, a organizátoři mohli telefonicky vydat na letiště pokyn ke vzletu letadel.

Víte, jak vypadá takové
veteránské rojení,
zvláště když se k němu
přidají vlaky a letadla
z období 1. světové
války? Na Kokořínsku
to předvedli s plnou
parádou.

N

avzdory tropickému vedru se v sobotu 12. června
shromáždilo ve stanici
Mšeno značné množství cestujících. Právě tady bylo totiž hlavní
místo akce Na Kokořínsko s párou. S velkou slávou sem přijely
zvláštní vlaky s parními lokomotivami 310.0134 a 423.0145.
Nechybělo uvítání v podobě stylově vyhlížejících baráčnic, které
nabízely místní chléb ochucený
solí.
Vše realizovaly Mladoboleslavský železniční spolek, Klub přátel
železnic Českého ráje, Sdružení
obcí Kokořínska, České dráhy,
Správa železniční dopravní cesty
a Sdružení dobrovolných hasičů
Mšeno. To vše s podporou Středočeského kraje a měst Mladá Boleslav a Mšeno.

Pokus o nejdelší
vláček z papíru

Ještě než dorazili veteráni parní,
naftoví i benzínoví, ve velkém
stanu se bylo možno zaposlouchat
do tónů dixilandové kapely Original Steamboat Stompers anebo zakusit občerstvení a zapít ho
originálním šumavským koutským pivem. Nejen pro nejmenší
byla atraktivní návštěva soused-

A strhla se bitva

Účastníci vzali své role nesmírně
vážně. Však byli přesvědčiví.
FOTO AUTOR (5x)


O SPOLKU

M

HUMOR. Na závěr bitvy to odskákal i kuchař. Byl zatčen.
ní umělecké školy založené roku
1959. Krom výstavy marionet
a kulis, výroby masek, malování na obličej a hry obřího Člověče, nezlob se zde byl také učiněn
pokus o sestavení nejdelší vláč-

kové soupravy vyráběné příchozími z různých papírových obalů.
Zapomenout nesmíme na výlety historickými drezínami spolku Zinopa, které byly prováděny
v nedaleké stanici Sudoměř. Tady

ladoboleslavský železniční spolek vznikl v listopadu
1994 z podnětu Pavla Kainratha a Martina Bárty. Dnes má
13 členů, kteří se starají o motorový vůz M 131.1081 z roku
1949 a nabízejí ho při nostalgických akcích. Pro tento vůz
si pronajali remízu na nádraží Skalsko. Spolek také vlastní parní lokomotivu 423.0145,
která je provozována Společností železniční výtopny Jaroměř. Kromě toho spolek
provádí údržbu a občasný provoz drezín po zbytku trati ze
Skalska do Chotětova.

se mimochodem nachází, pokud
byste někdy měli cestu kolem,
pěkné železniční muzeum.
Když tedy dorazily parní vlaky, projížděl městem nekonečný
špalír autoveteránů z IX. Vete-

Improvizovaná přestřelka rakouských jednotek Františka Josefa I. s Italy, využívající i pozice
parního vlaku, mohla za napjatého soustředění diváků vypuknout. S ohlušujícími explozemi
od pyrotechniky imitující granáty a letecké pumy to byla opravdu povedená podívaná a kluby
vojenské historie 10. Landwehr
z Mladé Boleslavi, Klub přátel vojenské historie Pardubicko, KVH
čs. úderníci, KVH 33. pluk Doss
alto i další ochotníci sklidili zasloužený potlesk stovek diváků.
V samém závěru bitvy byl zajat
dokonce i kuchař.
Když zbraně utichly, přišel čas
pro povinné znehodnocování nalezených nábojnic, což byla jedinečná příležitost pro kluky, aby
si zastříleli. Navečer se parními
vlaky spokojeně unavení návštěvníci akce rozjeli domů, samozřejmě parními vlaky ve směru
na Mladou Boleslav a Mělník.
Vy, kteří jste ve Mšeně onu sobotu nebyli, nesmutněte a neváhejte se tam kdykoli vypravit.
Výšlap do kouzelné krajiny kokořínských skal stojí za to.
Martin Navrátil

Díl 13.: Rychlík vždy na první a z první
V dopravní službě by
měl jeden zaměstnanec
hlídat toho druhého.
Když tohle neplatí,
stává se ledacos.

D

opoledne jako vymalované. Službu výpravčího
vykonával zkušený a spolehlivý pracovník. V 10.14 hodin
zastavil ve stanici na první dopravní koleji nákladní vlak 66782
a čekal na příjezd postrkové lokomotivy. V 10.40 hodin stanicí
projíždí lázeňský rychlík, právě
po první staniční koleji.
Stejně jako každý jiný den šel
výpravčí až do kolejiště zjistit volnost koleje pro průjezd vlaku. Šel
do kolejiště s vědomím, že první
kolej je již obsazená a že jde zjistit
volnost třetí, tedy ke staniční budově bližší koleje. Viděl stojící nákladní vlak na první koleji, viděl

třetí kolej volnou, ale z nepochopitelných důvodů do dopravního
deníku zapsal a oběma signalistům telefonicky nařídil průjezd
rychlíku po první koleji.

Zafungoval léty
vžitý stereotyp?

Při šetření jsem si všiml, že
rychlík je psaný v dopravním deníku v řádku hned pod nákladním vlakem. Ale nákladnímu
vlaku výpravčí předčasně předepsal také první odjezdovou kolej.
Spletla ho tato drobnost, nebo
to byl léty vžitý stereotyp jízdy
R 696 po první koleji? Odpověď
zůstává pouze ve stadiu úvah.
Ani sám výpravčí nevěděl, proč
se spletl. Faktem ale je, že ač oba
signalisté o obsazení první dopravní koleje věděli, nic proti nenamítali a nařízenou vlakovou
cestu postavili.
Stalo se pak dokonce, věřte
nebo nevěřte, následující. Signa-

D

ne 16. září, ve stanici třetí třídy se čtyřmi dopravními kolejemi, na dvoukolejné
trati 1. hlavního tahu došlo
ke srážce vlaků. Stanice měla
klasické elektromechanické zabezpečovací zařízení s místně
stavěnými uzamykatelnými výhybkami, mechanická návěstidla a tzv. bubnový přístroj.
Léty vyzkoušený systém ale
vždy stojí také na dodržování
předpisů.

lista na vjezdové straně poklidně svačil, což je při nehodových
událostech druhá nejoblíbenější
činnost. (První je pobyt na WC.)
Signalista na odjezdové straně,
který měl lokomotivu stojícího
nákladního vlaku přímo před
sebou na první koleji, postavil
s klidem Angličana vlakovou cestu pro odjezd nákladního vlaku,
i když mu výpravčí nařizoval vlakovou cestu pro rychlík.
Později do protokolu uvedl, že
si myslel, že nákladní vlak odjede ještě před rychlíkem. (Povídali, že mu hráli. Buď se pokoušel
dělat si z inspektorů blázny, protože sám dobře věděl, že nákladní
vlak čeká na postrk a že ještě žádný nedojel, nebo byl blázen sám.
Nebo, což je nejpravděpodobnější, vůbec nepřemýšlel.) Plně obsazený rychlík vjížděl do stanice
rychlostí 70 km/h a strojvedoucímu se podařilo vlak zbrzdit tak, že
nárazová rychlost byla 20 km/h.

Tahle blbost se fakt stala

A to nejlepší nakonec. Strojvedoucí nákladního vlaku, když
ucítil náraz, zahoukal a začal se
rozjíždět. Domníval se totiž, že
dostal onen vytoužený postrk.
Vůbec mu nevadilo, že ho nikdo
ze stanice nevypravil a že žádnou postrkovou lokomotivu neviděl přijíždět.
Taková snůška pochybení
a hloupostí, až se mi chce použít slovo neslušné, leč výstižné.
Vždyť strojvedoucí nákladního
vlaku tím, že se rozjel, vlastně dal
za pravdu signalistovi na odjezdové straně. Fakt, tohle je pravda,
takovou blbost bych totiž nevymyslel. Jsem přesvědčen, že hvězdy byly v takové pozici, že kdyby
výpravčí nařídil signalistům postavení vlakové cesty do rybníka,
tak by ji signalisté bez mrknutí
postavili. A vůbec by jim nevadilo, že ve stanici žádný rybník
není.
Otakar Drahorád

8

za poznáním

kam jet
Pobavte se
s Lichtenštejny

Č

eské dráhy připravily
na neděle 1. a 15. srpna
nový speciální balíček Putování za Lichtenštejny. Celodenní program navazuje
na jízdu historickým motoráčkem do Lednice, po kterém následují prohlídky
zajímavých lichtenštejnských památek, plavba lodí
po Dyji nebo degustace knížecích vín. Výlet vyvrcholí
prohlídkou Lichtenštejnského domu v Břeclavi spolu
s degustací knížecích vín,
vše za doprovodu cimbálové
muziky. Nedílnou součástí
balíčku je i sleva 10 procent
na oběd v restauraci Rose
v Břeclavi. Jízdné historickým motoráčkem Z Brna
hl. n. do Lednice a zpět stojí
165 korun (děti od 6 do 15 let
a důchodci platí polovinu).
Standardní cena balíčku
je 372 korun, pro důchodce 347 korun, pro děti od 6
do 15 let 265 korun a pro děti
od 2 do 6 let 235 korun.

Kolešovka a Lužná
v sobotu i v neděli

M

uzejní provoz na trati
125 Krupá – Kolešovice
propukne o víkendu 3. a 4.
července. Po dvou párech
historických vlaků tu pojede každou sobotu a neděli až do 21., resp. 22. srpna.
Provozovatelem je Herkules KHKD Praha, podrobné
info najdete na www.khkd.
cz nebo v knižním jízdním
řádu na straně 257. Nasazen bude nejčastěji motorový vůz M 131.1238. Ve stanici
Kněževes je otevřena expozice historických vozidel
KHKD, návštěvu této hezké chmelařské lokálky lze
spojit i s prohlídkou Železničního muzea ČD v Lužné
u Rakovníka.

Zbořený Kostelec
nabídne bitvy

O

víkendu 3. a 4. července se budete ve Zbořeném Kostelci dobře bavit.
Na sobotním programu je
od 13.30 h šermířské vystou-
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Podkrkonoším po dvou kolech
Hořice i Ostroměř
mají společného
jmenovatele: kámen
a díla z něj vytvořená.
Většinou nenáročná
trasa na kole vám
umožní poznat
malebné vesničky
a městečka hornatých
východních Čech.

které se nachází na úpatí kopce. Nad ním se tyčí částečná zřícenina stejnojmenného hradu.
Po požáru a období chátrání prošla hradní budova rekonstrukcí, takže dnes nabízí zvídavým
turistům zhruba hodinu trvající prohlídku. Kdybyste pokračovali silnicí dál, dejte se okolo
Krakonošovy vyhlídky, kde máte
pěkný pohled na pásmo Krkonoš.
Ostatně jako na mnoha dalších
místech v okolí.
Z Pecky si vychutnejte ostrý sjezd, v Bělé odbočte doleva
a málo frekventovanými silnicemi dojeďte do Lázní Bělohradu. Kromě náměstí, památníku
K. V. Raise v budově bývalé zámecké oranžérie a barokního zámku stojí za to zhlédnout
i Anenské slatinné lázně v míst-

K

cestě do Podkrkonoší potřebujete pouze půlden volna,
jízdní kolo a chuť překonat
nějaké to občasné stoupání. Popisovaná trasa Podkrkonoším obnáší ujet vzdálenost přibližně 40
kilometrů, ale nemusíte se bát.
Trasu zvládne i člověk s průměrnou fyzickou kondicí, převažuje
totiž jízda z kopce.

VLAKEM DO STARÉ
PAKY A PAK NA KOLE
DO OSTROMĚŘI
A HOŘIC.

Kolem barokního kostela
a industriálního pivovaru

Kolo si dopravíte vlakem do Staré Paky, například některým
z rychlíků Pardubice – Liberec,
které disponují službou rozšířená přeprava spoluzavazadel.
Do Nové Paky, jakéhosi centra
regionu na pomezí Podkrkonoší a Českého ráje, pojedete asi
4 kilometry.
Tady určitě nevynechejte procházku po náměstí. Většina
domů, které zde uvidíte, byla postavena až po roce 1827. Je to důsledek požáru, jemuž padla za oběť
řada dřevěných staveb. Jen farní
kostel svatého Mikuláše pochází
už z roku 1357. Barokní klášterní
kostel Nanebevzetí P. Marie, který byl dokončen podle Kiliána Ignáce Dientzenhofera, patří mezi
nejcennější umělecké památky
kraje. Určitě nepřehlédněte Su-

ní části Bažantnice. I dál pak
vaše jízda klesá z kopce podél
potoka Javorky až k rozcestí Hamry. Na tomto místě odbočíte
doprava a opět se přiblížíte k železniční trati 040.

Do Bruselu
přesně 1 020 km

ARCHITEKTURA. Výletníka okouzlí nejen zámky a kostely, ale i domky prostého lidu. 

o regionu

C

U KRAKONOŠOVY
VYHLÍDKY SI KRÁSNĚ
PROHLÉDNETE NAŠE
NEJVYŠŠÍ HORY.
chardův dům, nárožní stavbu
s figurálními sgrafity, kde se nachází muzeum a klenotnice drahých kamenů.
Potom nasedněte na kolo a projeďte okolo hezké a fungující industriální památky – pivovaru,
jehož mok vás jistě osvěží. Dále
vás čeká stoupání přes Štikov. Dostanete se tak na místo rozvodí
říček Heřmanky a Javorky a k severu mířící Rokytky, tedy potoků
vlévajících se buď do Labe, nebo
do Jizery. Místní železniční trať
Chlumec – Trutnov tu překonává
hřeben jediným tunelem na trati. V obci Bělá u Pecky si zapamatujte silnici odbočující doprava
ve směru na Lázně Bělohrad,
kam později pojedete.

FOTO autor (4x)

V Bělé nedaleko Pecky stojí
u cesty sousoší z pískovce.

elá oblast se rozprostírá
na ploše1 247 km² v povodí
Labe, Úpy a Jizery. Je zde velmi
členitá krajina s reliéfem pahorkatiny a vrchoviny o střední nadmořské výšce 463 m.
Nejvyššími vrcholy jsou Hejlov
(835 m n. m.) v Železnobrodské vrchovině a Baba (673 m
n. m.). Podkrkonošské pahorkatině pak dominuje vrch Zvičina (671 m n. m) .
Podhůří je protkáno četnými cyklotrasami. Hlavními turistickými stezkami jsou Cesta
K. J. Erbena (Dvůr – Miletín –
Stav), Cesta K. V. Raise (Hořice
– L. Bělohrad – Zvičina), Cesta
B. Němcové a východně Cesta
bratří Čapků.

V Šárovcově Lhotě vám poradí,
kolik km zbývá do centra EU.

Hurá na Pecku
a pak prudce dolů
pení, ale už od 12. hodiny
můžete zhlédnout dobové tržiště, ukázky řemesel
a dobové ležení nebo ochutnat výbornou medovinu.
Přibližně v 15.00 propukne
bitva Kalich proti Kalichu.
V neděli pak pohádková bitva. Akce se odehrává na levém břehu řeky, přibližně
3 km proti proudu od Týnce nad Sázavou, kde najdete
i nejbližší most přes řeku.
Speciálně v sobotu lze využít parního vlaku z PrahyBraníka s odjezdem v 9.46 h
až do Kácova.

Kuksáček
nebo Velký bejček

K

aždou další sobotu až
do 29. srpna vyjede
zvláštní vlak Kuksáček, a to
z Jaroměře přes Hradec Králové do Kuksu a Dvora Králové nad Labem. Společnost
železniční výtopna Jaroměř
tady nasadí motorový vůz
M 131.1441, ovšem ve dnech
4. července a 8. srpna by jej
měla nahradit klasická souprava vedená parním Velkým bejčkem 423.0145. Více
na www.spolecnost-zeleznicni.cz.
(mn)

Nejprve se ale vydejte rovně
po náročnějším terénu na Pecku. Jedná se o malebné městečko připomínané už roku 1322,

KAMENNÉ MĚSTEČKO. V Hořicích se můžete projít mezi skutečně těžkým uměním.

V obci Šárovcova Lhota mají, podobně jako v jiných obcích, nejen hezké roubenky a zastávku,
která právem kandidovala mezi
nejkrásnější nádraží, ale i studánku Pod lípou. Za zmínku
stojí, že v této obci najdete také
rozcestník ukazující, že je odtud
Brusel vzdálen přesně 1 020 kilometrů. Po tomto zastavení, pod
korunami stromů, projedete
hezkým sevřeným Mezihořským
údolím mezi vrcholky Maxincem a Chlumem. Tady se nabízí
kopcovitá zajížďka na Libín, pod
nímž je Štursův pomník Aloise
Jiráska.
Za chvíli od Hradišťka, barokního hospodářského dvora
na úpatí Chlumu (původně tvrze z roku 1553), vás čeká už jen
sjezd ostroměřskou ulicí Nádražní. Na místním nádraží, které se
chlubí oceněním Nejhezčí nádraží roku 2007, můžete nastoupit
i s kolem do vlaků směr Trutnov, Jičín, Chlumec nebo Hradec
Králové.
A pak vystupte v Ostroměři,
městečku známém zpracováním kamene. Však se tu v okolí
vyskytují pískovcové lomy. Máte-li zvláště ke kameni a kamenným výtvorům bližší vztah, pak
neváhejte absolvovat další asi pětikilometrovou zajížďku po hlavní silnici do Hořic v Podkrkonoší,
města kamenné krásy. Za sochami se vydejte na nádvoří sochařské školy, do Smetanových sadů
anebo do galerie plastik na úpatí
vrchu Gothard, jež se každoročně rozšiřuje o nové práce. Po takto náročném cyklovýletu se vám
pak bude zaručeně dobře spát.
Martin Navrátil

Týden volna pod balkánským sluncem
Slíbil jsem manželce
dovolenou u moře,
tak jsem vybral
Černou Horu. Ještě
jsem tam nebyl a mají
tam příznivé ceny.

J

ak se dá krátce Černá Hora
charakterizovat? Především
krásnými horami s výškou
přes 2 000 m n. m. a koupáním
na Jadranu. Dopravní infrastruktura je tu sice horší, než na jakou
jsme zvyklí v našich podmínkách, ale i tak se vyplatí tuto
zemi navštívit.

Levné potraviny
na každém rohu

Při cestě vlakem máme problém
se silným vedrem (až 30 stupňů
Celsia) a s množstvím kuřáků
v chodbičce. Symboly škrtnutých cigaret tady nikoho nevzrušují – holt Balkán. Státní hranici

ze Srbska míjíme bez jakékoli
kontroly. Projíždíme divokými
horami a tunely, které se rychle střídají s viadukty. Trať občas
vede těsně nad vysokou propastí. Do konečné v Baru dojíždíme
s dvouhodinovým zpožděním.
Samotné město příliš zajímavé není, převažuje tu totiž panelová zástavba. Původní
domy vzaly za své při zemětřesení v 70. letech. Mnohem lepší
je to v přístavu, odkud vyplouvají lodě do Itálie. Bydlíme v nedaleké vesnici Šušanj s mnoha
spletitými uličkami. S hygienou
na veřejných prostranstvích to
pokulhává. Naopak s potravinami je to lepší, můžeme si je koupit
téměř na každém rohu a obchody
jsou otevřené do pozdních večerních hodin.
Třetí den pobytu se vydávám
po stopách bývalé úzkorozchodné dráhy Bar – Virpazar. Drážka
o rozchodu 750 mm a délce 43 km
byla otevřena v říjnu 1908 a stou-

pala od mořské hladiny až k tunelu pod průsmykem Sutorman
650 m n. m. Zrušena byla v listopadu 1959 a nahradila ji trať
normálního rozchodu vedená
po odlišné trase.
Vyrážím po místní silničce,
která má pravidelné stoupání.
Není pochyb, že to je bývalé traťové těleso. Všude krásný výhled
na moře a okolní hory. Asfaltka
končí u malého kláštera, dál už
vede solidní cesta. Opuštěnou
krajinou přicházím až k bývalému tunelu. Vytéká z něj voda,
na druhý konec není vidět. Prý
je dlouhý přesně 1 969 metrů.

Chytili špiona!

Starý Bar naleznete několik kilo
metrů od pobřeží. FOTO V. KUČERA

Část volna věnuji výletu do hor
Bělasica. Rychlík nás doveze
do stanice Kolašin. Okolní hory
nabízejí nepřeberné množství
výletů do neporušené přírody.
Po prašné cestě stoupáme k samotě Kukunovac, odkud je výhled
na masiv Komovi u hranic s Albá-

nií. Na vrcholcích je vidět sníh!
Poslední den se vydáváme
ke Skadarskému jezeru. Za zastávkou Crmnica filmuji projíždějící rychlík. Vzápětí mě lapí
jakýsi šéf traťovky. Ten volá dalšího šéfa, asi mu říká něco, že
chytil špiona. Nakonec mě naloží do drezíny a odváží do stanice Virpazar. Všichni se ke mně
chovají slušně a vysvětlují mi, že
vlaky se fotit a filmovat nesmí.
Totéž mi říká přivolaný policista. Po tolika dnech neomezeného focení mě to dost překvapuje.
Inkriminovaný záběr musím
smazat. Kolik dalších záběrů
v kameře zůstává, to naštěstí nikdo neřeší.
A nakonec přidávám pár praktických rad. Platí se zde eurem,
ceny jsou přibližně na stejné
úrovni jako u nás. Vlakové jízdní řády se zde nevydávají, existují pouze tabule odjezdů a příjezdů
na větších nádražích.
Jiří Marek


