Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.
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Vyhlašujeme
letní soutěž

Švýcaři plánují
větší kapacitu

Půvabné nádraží
na Vysočině

Znáte dobře naše hrady
a zámky? Jestliže ano,
můžete vyhrát. STRANA 6

Podle projektu BAHN 2030
mají být nástupiště širší
a vlaky vyšší.
STRANA 5

Jiří Holoubek vytvořil
v Hodicích netradiční
muzeum.
STRANA 7

krátce

sloupek
Konkurenční
výhoda v řízení

Konec vyšetřování
nehody u Studénky

Certifikací systémů
řízení podle ISO norem
jsme dohnali domácí
i světovou konkurenci.

N

utnost implementace systémů řízení je
vyvolána neustálou potřebou zlepšovat poskytovanou kvalitu našich služeb
a zvyšovat efektivitu prováděných činností. Získaná osvědčení pak slouží pro

P

olicie ukončila téměř
dvouleté vyšetřování železničního neštěstí u Studénky. Rychlík EuroCity
Commenius jedoucí 8. srpna 2008 z Krakova do Prahy
tehdy narazil do opravovaného mostu, který se těsně
před ním zhroutil na koleje.
V důsledku události zemřelo osm lidí, necelá stovka
byla zraněna. Škoda činila 177 milionů korun. Vyšetřovatelé navrhli obžalovat
deset lidí z obecného ohrožení. Vyšetřovatelé uvedli, že za nehodu může řada
chyb a nedostatků, jichž se
stavitelé při opravě mostu
dopustili. Vinu někoho ze
zaměstnanců ČD odmítli.

Trať Brno – Střelice
bez provozu

K

vůli opravě silničního
nadjezdu v Brně-Horních Heršpicích je od 17.
do 22. července zcela uzavřena trať mezi Brnem
a Střelicemi. Podle výlukového jízdního řádu zde jezdí náhradní autobusová
doprava (ve špičkách pracovních dnů častěji než vlaky). Rychlíky mezi Brnem
a Jihlavou mají trasu odklonem přes Havlíčkův Brod.
Autobusy náhradní dopravy jezdí po čtyřech odlišných linkách s provozním
označením A, B, C a R. Každá linka dostala kvůli lepší
orientaci jinou barvu.

Žlutomodrá sobota
pro Paraple

Pavel Švagr
Náměstek
generálního
ředitele ČD pro
pers. záležitosti

HISTORIE SE VRACÍ. Elektrická jednotka 451.0145/451.026 dostala lak, ve kterém byla představena v roce 1964.

Legenda míří do důchodu
Poslední elektrická
jednotka řady 451
z vozidlového parku
Českých drah prošla
opravou. Další už
nebude potřeba.
Na příměstských
tratích jejich funkci
zcela převezmou
CityElefanty.

J

edna kapitola železniční
osobní dopravy definitivně
končí. Ve středu 14. července převzaly České dráhy opravenou jednotku 451.025/451.026.
Byl to tak trochu historický okamžik plný nostalgie, protože další opravy již přepravce u této řady
neplánuje. Rozloučit se tak přišli i zaměstnanci společnosti
Pars nova.

Ve své době představoval
určitě nadstandard

V

rámci charitativní
akce Žlutomodrá sobota Berry pro centrum Paraple chystají České dráhy
na 11. září zábavné putování pro rodiny s dětmi. Mezi
Pardubicemi a Hradcem
Králové budou jezdit historické parní a motorové vlaky. Zvláštní vlaky pojedou
také do stanice Skuteč, kde
budou postaveny zajímavé železniční expozice. Jako
součást programu se připravují netradiční koncerty
a zabíjačkové hody.

Držíme palce
našim tenistům

N

ečekaně hladce přešli
čeští tenisté do semifinále Davisova poháru přes
Chile. Pro zdravotní problémy ale museli za Berdycha se Štěpánkem zaskočit
náhradníci. A šance reprezentovat Česko využili náramně – nad Jihoameričany
vyhráli 4:1. V cestě do finále nám teď stojí Srbsko.
České dráhy, oficiální dopravce českého tenisového
týmu, přejí našim sportovcům mnoho úspěchů v Davis Cupu 2010.
(hop, tis)
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Pantograf, Žabotlama, Emilka.
Taková přízviska dostaly tyto
jednotky během více než 45 let

provozu. Ve své době představovaly progresivní způsob cestování na příměstských tratích.
Cestující na nich oceňovali pohodlné nastupování širokými
dveřmi na úrovni nástupiště,
spolehlivost a dynamické rozjezdy a brzdění. V 60. letech také
právem budily obdiv díky svému
designu.
Elektrické jednotky řady 451
jsou prvními zástupci příměstských elektrických jednotek vyráběných na území dnešní České
republiky. Jejich první série byla
vyráběna v letech 1960–1968.
V letech 1972 a 1973 na ni navázala série 452, která se jen nepatrně
lišila od původního provedení.
Výrobu zajišťovala Vagonka Tatra Studénka, elektrické vybavení
Moravské elektrotechnické závody Vsetín. Od roku 1968 po celou
dobu jejich pravidelného provozu byly vyšší stupně oprav
(vyvazovací, hlavní, generální) prováděny v Šumperku. Při
těchto opravách se uskutečnila
řada dílčích modernizací a rekonstrukcí, které přispěly k zachování vozidel v pravidelném
provozu.

PANTOGRAF

S

ériová výroba byla zahájena ve Vagonce Tatra
Studénka v roce 1964 a probíhala do roku 1968 (řada 451).
Vzhledem k rostoucí potřebě
v provozu byla o rok později
objednána další série – ta byla
vyrobena v letech 1972 a 1973
(řada 452). Konstruktéři tehdy počítali s průměrnou životností okolo 15 let.
Jednotky řad 451 a 452 zajišťovaly především příměstskou
dopravu z Prahy do Berouna,
Benešova u Prahy, Kolína, Pardubic, Kralup nad Vltavou,
Nymburka. Dnes je můžete
v provozu vidět v především
na trati 221, a to pouze v pracovní dny.

Dvě jednotky zůstanou
v muzeu. Ve dvou barvách

Pantografy dnes již pouze „dožívají“ především na trati Praha
– Benešov u Prahy. České dráhy
je nasazují hlavně ve špičkách
pracovního dne, o víkendech
už na kolejích k vidění nejsou.
Současná turnusová potřeba je
22 jednotek, od nového jízdního řádu se sníží na 18. Za pár let
už nebudou potřeba vůbec. Místo nich jezdí na regionálních
tratích stále více klimatizované
CityElefanty, které se rovněž vyrábějí na severní Moravě.
Dvě soupravy řady 451, které v letošním roce prošly hlavní
opravou, zamíří po skončení svého provozu do muzea. Jednotka
451.045/451.046 zůstane zachována v provedení, v jakém jezdí
v současné době. Vedle toho jednotka 451.025/451.026 dostala lak
ve stejném barevném řešení, v jakém byla vystavena (tehdy ovšem
pod číslem 475.1007-08) v roce
1964 v Brně na mezinárodním
strojírenském veletrhu.
Petr Horálek

S využitím zprávy Asociace českého
železničního průmyslu.

Vizovice vítaly hudební fanoušky
Desítky tisíc hudebních
fanoušků zamířily
na populární rockový
festival Masters
of Rock. Značná
část vlakem.

ce – Vizovice nasazeny šestivozové
soupravy, tvořené dvěma motorovými vozy řady 810 a čtyřmi vloženými vozy řad 010 a 012. Tyto
vlaky měly kapacitu asi 350 míst
k sezení a zastavovaly ve všech
stanicích a zastávkách.

Posílená bezpečnost

P

osílené spoje i služba zaměstnanců ve stanici Vizovice. Taková opatření
přijaly České dráhy kvůli zvýšenému počtu cestujících mířících na festival Masters of Rock.
Ve Vizovicích byla konkrétně posílena služba osobního pokladníka dalším kolegou plus jedním
informátorem. Hudební akce
probíhala od čtvrtka 15. do neděle 18. července v areálu likérky
Jelínek, vzdálené jen několik desítek metrů od nádraží.

Mimořádné vlaky

„Po skončení koncertů jezdily od pátku do neděle z Vizovic
do Zlína speciální noční spoje, které rozvážely návštěvníky

V JEDNOM KOLE. Osobní pokladní Jitka Kovářová měla dost práce. Návštěvníci festivalu se prý ale chovali slušně.

do ubytovacích zařízení v krajském městě. A navíc vyjel z neděle na pondělí v 0.45 h mimořádný
vlak z Vizovic do Otrokovic. Současně bylo v pondělí 19. července možné využít Zlínský expres,
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který začínal svojí jízdu o půl páté
ráno už ve Vizovicích,“ potvrdila přednostka otrokovické osobní
stanice Lenka Hrdinová.
Během festivalu byly na pravidelných vlacích v relaci Otrokovi-

České dráhy také objednaly letos
poprvé na střežení otrokovického a zlínského nádraží v průběhu
festivalu Masters of Rock bezpečnostní službu. Najatí pracovníci dohlíželi na bezproblémový
přestup cestujících z rychlíků
na vizovické regionální spoje
a zabránili řadě incidentů v případě některých „společensky
unavených“ zákazníků. Naopak
ve Vizovicích měla bezpečnost
na starosti pořadatelská služba
společně s policisty. „Z důvodu
loňského těžkého zranění přímo
na vjezdu do vizovického nádraží jsme proto nechali snížit vjezdovou rychlost všech vlaků na 10
km/h,“ řekla přednostka Lenka
Hrdinová.
MARTIN HARÁK

zvýšení konkurenceschopnosti Českých drah v tržním prostředí, často mohou
být i její nutnou podmínkou. Je potřeba zmínit, že
v současné době se ČD již
podařilo certifikovat činnosti, které vykonává více
než polovina zaměstnanců. V letošním roce dojde
k opakované certifikaci oblasti zásobování a činností
úseku osobní dopravy, kde
v rámci certifikačních auditů probíhá postupné rozšiřování systému kvality
o problematiku kolejových
vozidel. Mezi již certifikované oblasti patří i problematika bezpečnosti
železniční dopravy.
Předání certifikátu ISO
9001 úseku řízení provozu
v minulém týdnu je dalším
důležitým krokem k rozšíření certifikovaných činností u Českých drah. Všem
zaměstnancům, kteří se
na úspěšné certifikaci podíleli, pak za odvedenou práci patří poděkování. Tímto
úspěchem ovšem proces
certifikace nekončí. Dalšími úkoly, které nás v oblasti ISO problematiky čekají,
jsou pokračování v implementaci požadavků normy
ISO 9001 a zapojení dalších
útvarů ČD do procesu certifikace. Mezi cíle pak patří
i získání oborových certifikací, například v oblastech
životního prostředí či bezpečnosti práce.

anketa
Jedete na Masters
of Rock vlakem. Proč?
PETR MACHÁČEK

Cestující
Protože vlak je
pohodlnější než
auto. A navíc mě
vlakem baví cestovat. Byl jsem zvyklý jezdit
vlakem do školy. Navíc dodnes nemám automobil.

PETR ŽÁK

Cestující
Jedeme s kamarádem vlakem,
protože je to nejjednodušší způsob dopravy.

ZUZANA ČERNÁ

Cestující
Ve vlaku je více
místa a také
lepší vzduch.
Autem z mých
známých nikdo nejel, protože se navíc opravuje silnice u Vizovic, a tak tam stojí
kolony.
(mah)
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Aktuality

nabízíme
Zásilky přímo
až do domu
Pro rychlou přepravu
zásilek po ČR mohou
cestující využít naši
službu ČD-Kurýr.

N

abízíme zákazníkům
rychlou a bezpečnou
přepravu zásilek vlakem
z jednoho nádraží do jiného. Zásilky České dráhy
přijímají a vydávají přímo
na nádražích ve vybraných
městech. Seznam stanic
otevřených pro službu ČDKurýr naleznete na webových stránkách www.cd.cz/
ekuryr. Pokud se klientovi nechce chodit až na nádraží, zajistíme pro něj svoz
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Modernizace v Přerově

strukcí, nám dá zabrat ještě
více. Musíme brát v potaz nejen
vlaky osobní dopravy, ale i poměrně silnou nákladní dopravu,
včetně řady posunujících vlaků.
Je to dané tím, že stavíme všechny rozhodující vlakové a posunové cesty na přednádraží,“ uvedl
výpravčí Klobása.
Hlavní dopravní kontrolor ostravského Regionálního centra
provozu Alois Bocek ho vzápětí doplnil. „Výpravčí stavědla 9
úzce spolupracuje se svými kolegy ze stavědel číslo 4 a 12 a sou-

Významný železniční
uzel Přerov prochází
postupnou modernizací.
Práce, které začaly
na tamním přednádraží,
se na podzim
přesunou do prostor
osobního nádraží.

D

vě nová nástupiště a čtyři
stávající zrekonstruovaná. I to bude jeden z nejviditelnějších výsledků masivní
několikaleté rekonstrukce přerovské stanice. Stavba zatím nezasáhla nádraží přímo. Hlavní
práce probíhají (a ještě několik
měsíců budou) v prostoru jižně
od něj.

do osobního
nádraží práce
zasáhnou
v příštím roce.

Začalo se u kolejí
a výhybek

a rozvoz zásilek „z domu
do domu“. Zásilku lze poslat i na dobírku, kterou příjemce zaplatí při výdeji.
Pro přepravu zásilek ČDKurýr jsou určeny vybrané
vlaky, které zajistí krátkou dodací lhůtu. V případě zpoždění spoje o 60 a více
minut vrátí stanice určení podstatnou část dovozného příjemci. Díky registraci
v nové aplikaci ČD-Kurýr
on-line stačí pouze vyplnit přepravní list (odesílatele, příjemce, informace
o zásilce) a se získaným referenčním číslem a zásilkou
vyrazit na nejbližší nádraží. Vyplnění přepravního
listu na internetu zrychlí
a zjednoduší odbavení zásilky při podání ve stanici. Pokud zákazník posílá zásilky
častěji, služba ČD-Kurýr online umožní opakování přepravních listů díky uložené
historii. Zásilku je třeba podat na nádraží nejpozději 30 minut před odjezdem
plánovaného spoje, ve stanici Praha hl. n. je tato
lhůta prodloužena na 60
minut. 
(red)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 10.–16. 7.

■ 10 % pozitivní
■ 4 % negativní
■ 86 % neutrální

V

elký ohlas zaznamenala zpráva ČD o plánovaném využití soukromých
bezpečnostních agentur,
jejichž služeb chtějí dráhy využívat i po skončení
úspěšného pilotního projektu. Odborníci však poukazují na to, že bezpečnost
na železnici má také zajišťovat policie. Zájem médií
vyvolal záměr Ministerstva
dopravy prověřit správnost
vykazování takzvané prokazatelné ztráty z provozu
vlaků. Všechna média přinesla zprávu o tom, že nový
ministr dopravy Vít Bárta požádal České dráhy, aby
zatím nedělaly nezvratné
kroky ve věci vydání mezinárodních dluhopisů zhruba za 7,5 miliardy korun.
Média se opět věnovala
nehodám na železnici. Informovala nejen o tom, že
vyšetřování tragické nehody osobního vlaku v Ústí
nad Labem, při níž zemřel
strojvedoucí, se zřejmě protáhne až do konce prázdnin. Především regionální
tisk informoval čtenáře
o výlukách a také o oblíbených parních jízdách.

Rozhodující práce začaly letos
v březnu, kdy investor zahájil
na přerovském přednádraží postupnou modernizaci hlavních
průjezdných kolejí, objízdných
kolejí a příslušných kolejových
spojek a výhybek. Dvě koleje
po rekonstrukci v nové konfiguraci směřují na Kojetín a Brno
a zbývající dvě na Otrokovice
a Břeclav. Po ukončení těchto
prací se stavba přesune na takzvaný Mádrův podjezd a posléze
do osobního nádraží.

KOLEJIŠTĚ. Viditelný důkaz, jak stavba pokračuje.

Foto autor (3x)

nejsložitější
etapa proběhne
až v letech
2012 a 2013.
„Stavba se dá shrnout do těchto základních celků. Letošní rok
je ve znamení přednádražního
prostoru a následující rok začne
postupná modernizace osobního nádraží. Tato rekonstrukce
vyvrcholí v letech 2012 až 2013
nejsložitějšími etapami přímo
v osobním nádraží a rekonstrukcí mostu přes Bečvu ve směru
na Olomouc a Ostravu. Všechny tyto práce pochopitelně silně
prověří naše provozní zaměstnance,“ řekl ředitel ostravského Regionálního centra provozu
Petr Novák.

Výluky prověřují
zaměstnance

Nezbytností jsou při stavebních
pracích bohužel výluky. Ty řádně zatíží provozní zaměstnance, ale hlavně stavbaře samotné.
Významná výluka liché kolejové
skupiny na přerovském přednádraží se konala v první červencový pátek. Na stavědle číslo 9,
které je v době výluk klíčovým
řídicím článkem na přerovském přednádraží, jsme v tento
den zastihli výpravčího Václava
Klobásu.
„Každá výluka s sebou nese
nervové vypětí, ale ta, která je
spojena se současnou rekon-

časně je podřízen dispozičnímu
výpravčímu na osobním nádraží. Dispoziční výpravčí dává kolegovi na stavědle 9 pokyny,
po kterých kolejích pojedou vlaky od Břeclavi, potažmo Kojetína. To je důležité z toho důvodu,
že vlaky z těchto směrů pokračují rozdílně dále na Olomouc
či Ostravu. Právě na dispozičního výpravčího padá tíha největší zodpovědnosti při řízení jízd
vlaků v přerovském uzlu. Práci
všech přerovských výpravčích
koordinuje směnový dozorčí provozu, který je vedoucím směny,“
vysvětlil podrobně Bocek.

Vhod přijde
i školní tabule

JAKO VE ŠKOLE. Černá tabule a křída zde slouží výpravčím.

BUDOVATELÉ. Hlavní práce zatím probíhají v přednádraží.

REKONSTRUKCE uzlu PŘEROV
• Realizace stavby probíhá
v letech 2009 až 2013.
• Buduje se dvoukolejný průtah
v osobním nádraží mimo nástupištní hrany pro rychlost až
80 km/h.
• Zrekonstruovány budou čtyři
mosty a dva propustky.
• Vyměněno a repasováno bude
19 638 metrů kolejí a také
100 výhybek.
• Nově se postaví elektronické zabezpečovací zařízení se

199 výhybkami a výkolejkami;
na 98 výhybkách bude nainstalován elektrický ohřev.
• Celková délka elektrizovaných
kolejí po rekonstrukci bude
ve stanici činit 68 300 metrů.
• Nově se postaví elektronické zabezpečovací zařízení se
199 výhybkami a výkolejkami;
na 98 výhybkách bude nainstalován elektrický ohřev.
• Dotčena je trať v celkové délce
4,397 kilometru.

Signalista Zbyněk Gardavský,
obsluhující na stavědle 9 zabezpečovací zařízení, potvrdil, že
jeho úloha spočívá ve stavění
posunových cest z výtažné koleje do přesně označených kolejových skupin, a to včetně
spádoviště. „Při naší práci nám
pomáhá mnemotechnická pomůcka. Tou je obyčejná školní
tabule, na kterou velkými písmeny píši na příslušné obsazené
koleji číslo vlaku. Tato pomůcka slouží především výpravčímu, který okamžitě vidí, kterou
kolej má volnou. Má tak dvojí kontrolu se zabezpečovacím
zařízením a nakonec je to dobré i pro nás signalisty,“ usmívá
se Gardavský.
Investorem je Stavební správa Olomouc ze Správy železniční dopravní cesty. Financování
probíhá prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž se počítá
i s penězi z Evropské unie. Až rekonstrukce skončí, budou zdejší zaměstnanci používat nové
sdělovací zařízení, kamerový systém, elektrickou požární
signalizaci, elektrickou zabezpečovací signalizaci i upravený
traťový a místní rádiový systém. Cestující se zase mohou těšit na zmíněná dvě nová a čtyři
zrekonstruovaná nástupiště,
zbrusu nový informační systém
a prodloužený podchod.
MARTIN HARÁK

pro vás
Nostalgická
dovolená
Pokud jste držiteli
In-karty, máte nárok
na slevu na víkendový
výlet či týdenní
dovolenou.

N

ovým členem věrnostního programu ČD Bonus se stala společnost KŽC
Doprava, která se zabývá
vypravováním zážitkových
nostalgických motorových
vlaků. Ročně odbaví přes
220 zvláštních souprav. Z jejich nabídky můžete nyní
vybírat i vy při plánová-

Andrea
Hofmanová
Vedoucí oddělení
produktové
strategie
ní svých výletů a ušetřit
při tom. Slevy na jízdném
jsou platné pro všechny držitele In-karet Českých drah, tedy včetně těch
zaměstnaneckých.
Využít lze slevu ve výši
15 procent na akci Víkend
s historickým motoráčkem
a slevu 10 procent na Dovolenou s historickým motoráčkem. Během dvou až
třídenního víkendu s motorovým vlakem navštívíte
řadu zajímavých míst České republiky. Většinou je víkend zaměřen na projíždění
neveřejných tratí, jako jsou
vlečky a tratě bez osobní dopravy. Dovolená s motoráčkem je týdenní romanticky
laděný zájezd, který vás povozí po krásách české krajiny včetně příhraničí.
Letošní rok se koná již podeváté. Oba výlety jsou absolvovány historickými vlaky,
se kterými se ani zaměstnanci ČD jistě denně nesetkávají. Více informací
o našem novém partnerovi naleznete na webových
stránkách www.kzc.cz.

info
Druhý srpnový
týden nevycházíme

U

pozorňujeme naše čtenáře i inzerenty, že jako
obvykle týdeník Železničář
ve druhém srpnovém týdnu nevychází. Číslo 32 se
tedy u vás objeví nejdříve až
19. srpna. Nejedná se o žádné technické či provozní
problémy, pouze zachováváme tradiční počet 50 výtisků ročně.
Z tohoto důvodu mohou
inzerenti do čísla 32 zadávat reklamu výjimečně až
do čtvrtka 12. srpna (zůstává omezení do 12. hodiny).
Děkujeme za pochopení.

Technické muzeum očima studentů
Když technické zařízení
doslouží v provozu
a má štěstí, skončí
v muzeu. Když má
ještě větší štěstí,
může sloužit i tam.

staničních zabezpečovacích
zařízení.
K vidění bylo například originální distanční návěstidlo, dnes
již historická košová návěstidla,
ústřední stavědlo SA 12, klíčový
přístroj s hradlovou skříní či stavědlový přístroj vzor 5007, 3414,
nebo EINHEIT. Na modelovém reléovém zabezpečovacím zařízení
TEST, s kolejištěm a dvěma mašinkami na ruční pohon, jsme si
názorně vysvětlili funkci zabezpečeného přejezdu se závorami.

V

e čtvrtek 24. června jsme
se v rámci školní exkurze vydali na návštěvu
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovacítechnikyČeskýchdrah
v Hradci Králové. Vzhledem
k oboru, který naše třída studuje, tedy Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na železnici,
se jednalo o velmi poutavý výlet,
který nás obohatil o spousty nových poznatků.
Na akci, která se uskutečnila díky dotaci od Evropské unie
prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsme se vydali samozřejmě vlakem. Cesta
od nádraží trvala jen 20 minut,
ale byli jsme rádi, že jsme měli

ÚČASTNÍCI. Do Hradce Králové jsme jeli jako celá třída.
s sebou mapu. Cesta k muzeu totiž není značena žádnými směrovými tabulemi.

Návěstidla
a modelové kolejiště

Vzhledem k tomu, že nás do muzea přišlo asi 25, raději jsme se
rozdělili na dvě skupiny, aby-

Plně funkční exponáty
jsme si vyzkoušeli
Foto autor

chom si odnesli z výkladu co nejvíce. Ujal se nás průvodce, který
se nám jevil jako znalý oboru,
a zdání se také vyplnilo. Během
téměř dvouhodinové prohlídky
jsme se dozvěděli opravdu podrobné informace týkající se
mechanických, elektromechanických a elektrodynamických

Ale samozřejmě jsme se nevěnovali jen zabezpečovací technice,
ale i, jak už název muzea napovídá, technice sdělovací. K vidění
zde byla například rozsáhlá sbírka
telefonních přístrojů od systémů
MB, ÚB, AUT až po telefony polní, využívané armádou. Dále také
dálnopisné a telegrafní přístroje, hodinová, rozhlasová a informační zařízení jako PRAGOTRON
a jemu podobná. Na vlastní oči

jsme viděli část telefonní ústředny s křížovými voliči.
Mezi historické unikáty také
patří pult spojovatelky, který už
na tehdejší dobu byl vybaven páčkovou volbou účastníka. Je zde
také mnoho „zázraků“ elektrotechniky. Počínaje velkou sbírkou měřicích přístrojů a souprav
a konče sadou elektronek, které
se dnes používají jen výjimečně
v nejdokonalejších zesilovačích.
Prakticky všechna zařízení, která jsou zde vystavena, jsou plně
funkční a průvodce vám je rád
předvede, popřípadě si je můžete
sami vyzkoušet.
Kdo i tak nebude mít dost, může
celou prohlídku zakončit v prostorách venkovní části expozice, kde
nalezne sbírku mechanických
a světelných návěstidel, předvěstí, popřípadě přejezdová zabezpečovací zařízení. Zde platí to stejné
jako uvnitř, vše je plně funkční
a vše je vám plně k dispozici.
Adam Zivala

Autor je student
a šéfredaktor ZelTravel.cz.
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Na rychlících integrace stojí
Je-li to opačně a vybraná částka
je nižší, kraj rozdíl do dohodnuté
sumy doplácí. Je to jednoduché.
Ve smlouvě je také zakotveno, že
když se bilance začne vyvíjet pro
někoho nepříznivě, každá strana může jednat o své výši. Ekonomicky to hlídáme. Vidíme, o jaké
tarify je zájem, porovnáváme si to
s předchozím obdobím.

Společná jízdenka, která platí v městském
i dálkovém autobusu, tramvaji i vlaku, znamená
pro cestujícího pohodlnější odbavení. V Hradci
Králové nedávno integrace přešla do další fáze.

N

a první pohled to byla nenápadná zpráva. Od 13.
června došlo v Královéhradeckém kraji k úplné integraci veřejné dopravy osob. Všechny
vlaky, nejen Českých drah, ale
i společnosti Viamont, a autobusy už jsou zapojeny do krajského
integrovaného dopravního systému (IDS). Co tomu předcházelo a co to znamená pro cestujícího
i pro ČD, na to jsme se ptali Romana Moravčíka, ředitele KCOD Hradec Králové.
Jak se úplná integrace kraje
projevila ve veřejné kolejové
dopravě?
Železniční doprava tvoří páteř
veřejné dopravy, to znamená,
že na ni jsou navázány autobusy. Na většině tratí od roku 2005
funguje taktová doprava. Ve většině případů jsou přípoje pravidelné. Tratě si zastupitelstvo
kraje a společnost OREDO, která IDS zajišťuje, rozdělily do čtyř
kategorií: zcela nezbytné, podstatné, využitelné a tratě, které
nemají úlohu zajišťovat páteřní
dopravu. Úseky ze čtvrté skupiny se už velmi omezily, třeba
Hněvčeves – Smiřice, Broumov

– Otovice, Dolní Bousov – Kopidlno. Kraj tady raději zaplatí autobus, se kterým obslouží vícero
míst. To je třeba případ nedávno hojně diskutované odbočky
Opočno – Dobruška.
Neříkejte ale, že dohody probíhaly úplně hladce....
Samozřejmě byly třecí plochy.
Ne všechny autobusové firmy
přistoupily na dohodu. Byly konflikty a výhružky, které pak vyvrcholily tím, že jeden z dopravců
přišel o většinu linek. Proto se
také plná integrace odkládala.
České dráhy, které ostatně stály
u vzniku zdejšího IDS, fungují
spíše jako tmelící prvek. Vlastní
jednání ale zajišťuje společnost
OREDO. Ta také uzavírá smlouvy
s dopravci a každý měsíc provádí
vyúčtování. Dopravci pak dostanou podíly z prodaných jízdenek.
Jak to přesně probíhá?
Náš podíl vychází z realizovaných
tržeb. Je pevný a mění se, jen když
dojde k pohybu. Bere se průměr
za půl roku, aby tam byly zahrnuty různé dny. Když se vybere
suma nad tuto částku, dopravce převis vrací do rozpočtu kraje.

Roman Moravčík
Ředitel KCOD
Hradec Králové

IDS v kraji
Integrovaný dopravní systém
v Královéhradeckém kraji se
nazývá IREDO. Provoz zajišťuje společnost OREDO, kterou
vlastní kraj. V rámci IREDO
může cestující jezdit na jeden
doklad platící pro všechny autobusové dopravce i vlaky ČD
a Viamontu. Jízdenky si lze
koupit přímo v autobuse nebo
ve stanicích ČD, resp. ve vlaku.
Kromě toho v kraji existuje ještě systém VYDIS, který vznikl v roce 2002 a platí
v MHD v Hradci Králové, Pardubicích, autobusové dopravě společnosti ORLOBUS
a na částech železničních tratí 010, 016, 020, 031, 040,
041 a 238.

Nedělá vám problémy, že v kraji existuje také systém VYDYS?
VYDIS pro nás vystupuje fakticky coby jeden z dopravců, výkony
a tržby s ním vyúčtovává společnost OREDO. Systém si umí poradit i s místními přesahy tam, kde
hranice krajů neodpovídají infrastruktuře – třeba u Staré Paky se

regionální
vlaky se logicky
přizpůsobují
těm dálkovým.
čtyřikrát překračuje do Libereckého kraje. Kraje se dohodly, že si
tyto úseky budou uznávat a samy
si to mezi sebou vyrovnají.
Co dálkové vlaky? Ty přece objednává Ministerstvo dopravy...
Podíl na tržbách vychází ze všech
vlaků. Tam, kde jedou oba druhy vlaků, to neumíme rozdělit.
Na našich jednokolejkách se re-

odpovídá

gionální doprava logicky přizpůsobovala dálkové dopravě.
Kdyby rychlíky – a jde jen o rychlíky Praha – Trutnov a Pardubice
– Liberec – do IDS nebyly zahrnuty, tak co by z toho systému zbylo? Kvalita cestování by šla dolů.
Kdyby třeba na trati do Chlumce
nebylo možné užít rychlíků v hodinovém taktu, osobní vlaky by
o víkendu jezdily sotva po dvou
hodinách.

Jak si spolu rozumějí odbavovací systémy?
Na našich odbavovacích zařízeních bez problémů tiskneme
jízdenky i pro jiné dopravce. Typický příklad najdete v Náchodě, kde je autobusové nádraží
spojené s vlakovým. V UNIPOKu a POPu máme zapracován
veškerý tarif OREDO. Nabízíme fakticky 365 dní v roce prodej
jízdenek ve vlaku a pokladnách,
proto také vybíráme na tržbách
více. Hlavně o prázdninách je to
saldo větší.
Jak je to s jízdními doklady?
Jízdenky IREDO jsou tištěny
na klasických papírových dokladech. Peníze na aplikaci systému
byly omezeny, proto se nešlo cestou čipových karet. Kraj ale oznámil, že chce usilovat o příspěvek
z EU a přihlásit se s projektem čipové karty na bázi In-karty Českých drah.
martin navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 17. díl

WRm
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

WRmz

51 88-81

14 + 4

160 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1991–1992

ŽOS České Velenice

V

ůz řady WRmz je modernizovaný čtyřnápravový restaurační vůz s jídelnou, klubem s barovým pultem a kuchyňskými prostory. Je určen pro přepravu a občerstvení
cestujících pro vnitrostátní provoz i pro provoz v režimu RIC,
který nevyžaduje tlakotěsné osobní vozy s nejvyšší provozní
rychlostí 160 km/h. Má dva upravené podvozky typu Görlitz
V a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. V rámci modernizace jsou na vozech řady WRm
813 dosazeny čelní posuvné dveře nové konstrukce, do jídelny nová sedadla v příčném uspořádání 2 + 1, do klubového oddílu jsou dosazena křesla, podokenní stolky a barový pult se
dvěma otočnými sedačkami. V kuchyňských prostorech je dosazen měnič pro napájení spotřebičů, stávající tři chladničky
jsou nahrazeny třemi chladničkami nového typu a je dosazen
chladicí box do barového pultu. Byla zrušena sprcha a dosazen nový keramický stojan na WC a byla provedena úprava
převodovky trojfázového generátoru.
Oddílů

2

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

30 + 8 (bar)

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

44/49 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 824 mm

M

ilovníci parních vlaků mají v létě posvícení. Na své si rozhodně
přijdou obyvatelé i návštěvníci Vysočiny, zejména kolem historického města Telč. Občanské
sdružení Společnost telčské místní dráhy a Svazek obcí železnice
Kostelec – Slavonice připravují
ve spolupráci s Českými drahami jízdy parního vlaku po úsecích tratě Kostelec u Jihlavy – Telč
– Slavonice.
Akce nese název Parní léto 2010
a zahrnuje hned několik jízd během čtyř víkendů, a to 24. a 25.
července, 31. července a 1. srpna, 7. a 8. srpna a 14. a 15. srpna.
Vlaková souprava bude sestavena z historických osobních

Z

vláštní nabídka Vlak
plus letiště Praha probíhá od 13. června zkušebně
do 30. září. Po zakoupení jakékoli obyčejné jednosměrné vnitrostátní jízdenky
do cílové stanice Letiště Ruzyně tato nabídka zlevňuje cestování na letiště a zpět
o polovinu, protože po příletu a potvrzení na letištní
informační přepážce platí
i pro cestu vlakem zpátky.
Smyslem akce je získat
nové zákazníky, kteří do-

Madla
Macounová
Odbor produktů
a obchodu

sud nevyužívají žádných
slev a preferují jiný způsob
dopravy, k využívání služeb Českých drah. Je přínosem i pro spolupracující
ruzyňské letiště, pro něž
znamená rovněž příliv nových cestujících při současném vzrůstajícím trendu
létat na dovolenou z letišť
mimo ČR.
Přestože pro nabídku nebyla spuštěna žádná zvláštní propagační kampaň,
už nyní je možno ji označit za ekonomicky velmi
úspěšnou. Od 13. června dosud přinesla více než
2,5násobný nárůst tržeb
i zvýšení počtu prodaných
jízdenek oproti stejnému
období loňského roku, kdy
byly prodávány pro cestu
na pražské letiště jízdenky nezvýhodněné. Proto se
počítá s prodloužením akce
i po 30. září.

Vít Bárta
v čele úřadu
Novým ministrem
dopravy se stal Vít
Bárta z Věcí veřejných.
Vystřídal tak Gustava
Slamečku.

Š

vozů a bufetového vozu; v čele se
bude prezentovat parní mašinka 310.922 Kačenka z DKV Česká
Třebová.

Ve dnech 1. a 7. srpna se uskuteční vyjížďky do Slavonic, kde budou od 31. července do 7. srpna
probíhat Slavnosti trojmezí Slavonice, organizované občanským
sdružením Slavonická renesanční společnost (podrobný obsah
naleznete na www.slavonice.cz).

Western a country

Pro veřejnost ovšem nebude připraven pouze samotný vlak, ale
též pestrý doprovodný program.
Hned sobota 24. července se ponese ve slavnostním duchu, jelikož dojde k otevření dopravního
terminálu v Telči. Kromě proslovů a přestřižení pásky se tam
odehrají různá vystoupení, především hudební. K vidění budou
také historické autobusy a historický motorový vůz. Zvláštní vlak
absolvuje v tento den jízdu mezi
Telčí a Dačicemi v obou směrech
dokonce dvakrát. K té druhé se
přidá westernové odpoledne u zastávky Malý Pěčín.
V neděli 25. července přijde
na řadu dětské odpoledne v Třešti a výstava nazvaná RADIA. Poslední červencovou sobotu si
zájemci mohou vychutnat country zábavu na nádraží v Hodicích.

Jaké jsou dosavadní
zkušenosti se speciální
nabídkou Vlak plus
letiště Praha?

doprava

Telčské parní léto začíná 24. července
Posezení a jízda
v historických
vagonech, hudba,
výstavy, westernové
odpoledne. To vše
na vás čeká u Telče.

Jízdenka až
na letiště táhne

Neděle s Elfíkem

PLÁN doprovodných AKCÍ
• 24. července: Slavnostní
otevření dopravního terminálu v Telči, Westernové odpoledne v Malém Pěčíně
• 25. července: Dětské odpoledne v Třešti a výstava RADIA
• 31. července: Country zábava na nádraží v Hodicích
• 1. a 7. srpna:
Slavnosti trojmezí Slavonice

• 8. srpna: Dětský den s Elfíkem během nostalgických
jízd
• 14. srpna: Country zábava
v Třešti a výstava RADIA
• 15. srpna: Výlet do Slavonic
Přesné odjezdy parních vlaků
z Telče a jízdní řády najdete
na telcskadraha.ic.cz.

V neděli 8. srpna si na své přijdou hlavně ti nejmenší, protože
pro ně KCOD Jihlava zajistí nejrůznější soutěže. Veškerým děním, tedy i cestou z Telče do Dačic
a zpět, je bude provázet maskot
Českých drah, tedy modrý slon
Elfík. V sobotu 14. srpna se centrem dění stane opět Třešť, kde
bude vyhrávat country hudba
a otevřena bude též výstava RADIA. Ukončení letošní letní parní
sezony na trati 227 obstará v neděli 15. srpna výletní jízda z Telče do Slavonic a zpět. Tím však
Parní léto neskončí definitivně,
ale přesune se na Třebíčsko, kde
zpestří poslední prázdninový víJan Jirků
kend. 

estatřicetiletého doktora
práv Víta Bártu ve středu
14. července uvedl do funkce premiér Petr Nečas. Nový
ministr označil za svou prioritu přípravu rozpočtu
na příští rok. „Pro nejbližší týdny je to pro mě úkol
číslo jedna. Především jde
o rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury,
který je hlavním zdrojem financování komunikací,“
řekl Bárta. Další jeho kroky budou v souladu s tím,
jak je v koaliční smlouvě řešena oblast dopravy. Vedle
zajištění finančních investic do infrastruktury je to
zejména podpora projektů
PPP a dalšího urychlování
výstavby.
V železniční dopravě
chce začínající ministr vytvořit zdravé konkurenční prostředí. Změny může
veřejnost očekávat také
v provozu na pozemních komunikacích. Nové vedení
rezortu chystá odklad elektronických vinět a rozšíření
mýtné povinnosti na silnice
nižších tříd. Veřejnost musí
počítat také s revizí bodového systému a zvýšením postihů pro agresivní řidiče.
Jednou z významných priorit je také zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
Pokud jde o vodní dopravu, plánuje koalice dostavět plavební stupeň Děčín.
V oblasti civilního letectví
se chce Vít Bárta soustředit
především na rozvoj Letiště
Praha.
(md)

4

partneři
Roboti tvarují
u výrobní linky
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I brzdit se dá ekologicky

ibžd

O

dpoledne mezi žst. Mimoň a Zákupy se na železničním přejezdu P3395,
v km 94,631, střetl osobní automobil Hyundai Getz
s rychlíkem 1162. Řidička
automobilu a její spolujezdec byli zraněni. Přejezd je
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. V čele rychlíku
byla motorová lokomotiva
750.118-2. Škoda byla předběžně vyčíslena na 265 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

P

o úspěšných zkouškách
byla na konci května
spuštěna výroba na nové
lince tvarování a tepelného zpracování listů pružin
v Hanáckých železárnách
a pérovnách, které patří k dodavatelům Českých
drah. Mezi nejvýznamnější inovace, které tato
nová linka přináší, patří výroba nových typů pružin, sdružení výrobních
operací, které se dříve prováděly na izolovaných pracovištích, do jedné štíhlé
linky, snížení energetické
náročnosti výroby, zvýšení produktivity a především
definitivní odstranění namáhavé lidské práce. Nová
linka je osazena dvěma roboty, kteří v automatickém cyklu zajišťují obsluhu
pecí, tvarovacího a kalicího
automatu, rovnačky a děrovačky. Linka byla uvedena
do provozu v rámci projektu Inovace produktu a procesu výroby parabolických
pružin, pro který tyto železárny a pérovny získaly podporu Evropské unie
a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přeshraniční trať
zatím s autobusy

O

slavnostním zahájení provozu na obnovené
přeshraniční trati z Harrachova do Szklarske Poreby
v Polsku jsme už informovali. Bohužel zájemcům
o svezení vlakem kalí radost
skutečnost, že vlaky smějí jezdit pouze ze Szklarske
Poreby do Jakuszyc. Mezi Jakuszycemi a Harrachovem
musí lidé jet autobusem.
Důvodem jsou technické problémy. Polská strana totiž v souladu se svými
předpisy, které nařizují samostatné traťové telefonní
spojení, nesouhlasila s komunikací mezi výpravčími
železničních stanic Tanvald
a Szklarska Poreba prostřednictvím veřejné telefonní
sítě. Projekt obnovy zhruba
16 kilometrů dlouhé dráhy,
na níž se nejezdilo od roku
1945, přišel na 5 milionů
eur, z toho 4,5 milionu zaplatila Evropská unie.

Řízení pražského
metra je efektivní

V

ýznamná mezinárodní
certifikační společnost
Lloyd‘s Register EMEA provedla v období od 14. do 16.
června kontrolní externí
audit v Dopravním podniku
hlavního města Praha.
Audit se týkal jednotky mající na starosti provoz metra. Na základě výsledků
šetření byl systém managementu kvality podle normy
ISO 9001:2008 a standardů kvality podle normy ČSN
EN 13816 shledán efektivním. První certifikát systému managementu kvality
vystavený na činnost „veřejné přepravy osob“ pracovníci pražského metra
získali již v roce 2006. Recertifikace proběhla a v roce
2009 (certifikát má platnost
3 roky). Podle závěrečné
zprávy z externího auditu je řízení metra na dobré úrovni a zaměstnanci jej
vnímají jako přínosné pro
každodenní praxi. (mn, jj)

Mimoň – Zákupy
9. července

Lhotka u Mělníka
10. července

P

V PROVOZU. Rakouské lokomotivy Taurus, které jezdí na našich tratích, díky svému vybavení rekuperaci umožňují.

Některá hnací vozidla
umějí energii nejen
spotřebovávat,
ale i vytvářet
a vrátit do sítě.
Kromě zefektivnění
železniční dopravy
to má i pozitivní
ekologický dopad.

J

ak využít energii, která vzniká při elektrodynamickém
brzdění lokomotiv? To je otázka, na kterou výrobci kolejových
vozidel dávají následující odpověď: rekuperace. Místo toho, aby
se přebytečná energie přeměnila v nevyužitou tepelnou energii,
vrací se zpět do trolejového vedení, takže dokáže snížit spotřebu
proudu jiného rozjíždějícího se
vlaku s elektrickou lokomotivou.
„Systém rekuperace brzdné
energie je oproti běžné elektro
dynamické brzdě technicky
a ekonomicky náročnější. Přesto naprostá většina nových vozidel s rekuperací energie počítá
od fáze projektu. V takovém případě po stránce nákladů nepředstavuje úprava a vytvoření
obvodů, ochran a řízení vozidla
tak drastické navýšení nákladů,
jako kdyby někdo požadoval nějaké dodatečné doplnění,“ říká projektový manažer Vít Tomrdle ze
Škody Transportation.

Rekuperace ale má i své problémy. Jedním z nich je skutečnost, že do napájecí sítě nelze
vracet energii neustále, ale jen
do maximálního napětí daného
napájecího systému. Technické řešení vysvětluje Vít Tomrdle
takto: „Nepřekročení hodnot zajišťují algoritmy nadřazeného
řízení vozidla a řízení trakčních
měničů, které realizují procesory
v řídicích obvodech. Nadřazené
řízení vozidla zpravidla předává řízení trakčních měničů souhlas s možností rekuperace a výši
napětí, do něhož povoluje infrastruktura rekuperovat, a změna
napětí tak může být uskutečněna
změnou parametru a nikoli kompletní změnou softwaru.”

Technická úskalí

Problémem je nutnost vrácenou
energii uložit nebo okamžitě využít. To vyžaduje, aby se v daném
napájecím obvodu nacházel další vlak, který vytvořenou energii
spotřebuje, nebo aby byla trakční síť schopna energii akumulovat. Lze sice tuto energii vracet
zpět do přenosové soustavy, ale
je to možné bez dalšího technického vybavení pouze u železniční infrastruktury elektrizované
jednofázovým střídavým systémem 25 kV, 50 Hz. V případě
stejnosměrné trakční soustavy
lze toto provádět pouze v případě
použití polovodičových měničů,
což pochopitelně znamená ekonomicky náročnou rekonstrukci

REKUPERACE

J

edná se o proces přeměny kinetické energie vznikající při
brzdění na energii elektrickou
s následným vrácením do napájecí sítě nebo uložením například do akumulátorů nebo
setrvačníků. Přebytečná energie není mařena v brzdových
odpornících elektrických hnacích vozidel a přeměňována
v teplo, ale vrací se zpět do trolejového vedení. Dochází tak
prakticky ke snížení spotřeby
proudu u jiných elektrických lokomotiv na trati.
Rekuperace je ve světě využívána již od počátku elektrické trakce. V některých zemích
je to i jediný způsob elektrického brzdění. V našich zemích už
v 60. letech dokázaly rekuperovat jednotky řady 451/2.
měnírenských zařízení. Dalším
faktorem je počet hnacích vozidel, která jsou schopna rekupe
raci vytvářet.
V neposlední řadě je důležité technicky a ekonomicky vyřešit způsob vyrovnání za energii
spotřebovanou a vrácenou rekuperací mezi jednotlivými subjekty. Jedná se hlavně o SŽDC jako
vlastníka železniční dopravní
cesty, jeho dodavatele elektrické
energie a dopravce, kteří disponují hnacími vozidly schopnými
rekuperace. V praxi by to znamenalo vybavit všechny lokomotivy
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elektroměry, které změří nejen
energii spotřebovanou, ale i navrácenou do sítě.

Konkurenční výhoda
oproti silnici

Co se týče hnacích vozidel schopných rekuperace, na našich kolejích se zatím můžeme setkat
s lokomotivami Taurus od firmy
Siemens (rakouských a polských
železničních správ), elektrickou
jednotkou Pendolino řady 680,
patrovou příměstskou jednotkou
CityElefant řady 471 a nově také
s lokomotivou řady 380 od Škody
Transportation. „Velkou výhodou u CityElefantů je skutečnost,
že stroj pohání z vlastní vyrobené energie své pomocné pohony.
Lze tak například jet ze spádu se
staženým sběračem bez výpadku osvětlení i klimatizace,” říká
strojvedoucí Petr Pikner z DKV
Praha.”
O tom, že se jedná o technologii ekonomicky výhodnou, nelze
pochybovat. Tím spíše s přihlédnutím k faktu, že nová hnací
vozidla budou napříště víceméně standardně vybavována systémy umožňujícími rekuperaci
brzdné energie. Otázkou zůstává, nakolik budou majitelé železniční dopravní cesty a dodavatelé
trakční energie ochotni investovat do svých infrastrukturních
sítí. Železniční doprava tak každopádně získává další ekologické body oproti dopravě silniční.
Václav Rubeš

Minulost pod pláštíkem moderny
Přístavba svinovského
nádraží slouží kromě
jiného i k rychlejšímu
odbavení patnácti
tisíc cestujících, kteří
tudy denně projdou.

vikslajvantem pokrytého stolu
někde ve vesnické hospodě z dob,
kdy poctivá domácí kuchyně byla
samozřejmostí.

Zvěřinové týdny
i pstruzi z vlastních sádek

V

novém objektu ze skla
a železa jde vše ráz na ráz:
jízdenku, informaci i radu
zde získáte ve vteřině. Ve všem
tom shonu však k potěše mnohých v areálu nádraží OstravaSvinov zůstala poklidná oáza
pohody. Pár kroků totiž stačí
k tomu, abyste se ocitli v historické budově nádraží, která kromě jiného skrývá i sympatickou
restauraci.

Populární jídla přece
nemohou být špatná

Podnik, který přežil všechny peripetie minulosti, skýtá dnes
starosvětsky přívětivou prostoru, kde čas jako by na chvíli zpomalí svůj zběsilý cval. Nejde
o historickou repliku. Zrození
v předminulém století je tu jen
naznačené čistými liniemi s pár
ozdobnými vlysy pod stropem.

CO SI DÁME? V nabídce nádražní restaurace v Ostravě-Svinově
mají hlavně jídla našich babiček za rozumnou cenu.

Také se zde však nevtíravě připomíná, že jsme už deset let za prahem třetího milénia. Koruny
moderních lustrů, dlouhý bar
s blýskavou pípou, jakož i žhavě současný „kafemat“ za ním.
Pokud jde o nabídku jídel,
ta nedoznala zdaleka takových změn jako celé nádraží.
Již po třicet let zde provozovatel František Chmelík razí jednu zásadu: pokud se některá
jídla těší popularitě už od dob
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našich babiček, nemohou být
špatná! Každodenní dvouchodové menu za 65 korun je k dispozici do osmnácti hodin, tedy
pokud jej hosté nezlikvidují dříve (což se stává často). Smažený
květák jako zlatavé bochánky,
kypré a lahodné, nad nimiž se
v nás probouzí Pavlovův reflex,
nebo zeleninová polévka se všemi vůněmi jarní zahrádky. Jídla většinou zasunutá hluboko
v paměti, která vyvolávají obraz

Ti, kteří cestu do restaurace najdou, nebudou zklamáni. Čas
od času se na meníčku objeví
pstruzi z vlastních sádek, tedy
absolutně čerství. Populární
jsou i zvěřinové týdny, které nezapřou majitelovu mysliveckou
vášeň. Zkrátka, zkušený provozovatel po desetiletích ví, kterak
si hosta udržet. A s ním i všichni
jeho zaměstnanci, vždyť mnozí zde „kroutí“ už pátou desítku let.
Denní prodej se zde udržuje
mezi dvěma až třemi sty jídel, což
při malé rozloze restaurace není
vůbec špatné. Díky součinnosti firmy páně Chmelíkovy a vnímavému přístupu společnosti ČD
Restaurant se zde podařilo uvést
v život pěkný případ splynutí kosmického dneška a poetiky časů,
kdy dráha teprve počala spojovat svět.
MILAN BALLÍK

Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.

řed polednem v obvodu
dopravny Lhotka u Mělníka se na železničním přejezdu P3022, v km 10,579,
střetla dodávka Ford Tranzit s osobním vlakem 16404.
Řidič dodávky byl zraněn.
Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn
dopravní značkou Stůj, dej
přednost v jízdě! Osobním
vlakem byl motorový vůz
810.229-5. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Týnec nad Sázavou
16. července

R

áno v žst. Týnec nad Sázavou se na železničním přejezdu P5689, v km
10,058, střetl osobní automobil Škoda Forman s osobním vlakem 9001. Nikdo
nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
se závorami. V čele osobního vlaku byl motorový vůz
810.486-1. Škoda byla předběžně vyčíslena na 5 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Kadaň-Prunéřov
17. července

N

ad ránem mezi stanicemi Kadaň-Prunéřov
a Klášterec nad Ohří najel
osobní vlak 7000 na spadlý strom v km 142,437. Nárazem bylo rozbito okno
lokomotivy 363.080-3,
byl poškozen přední sběrač a okno prvních levých
vstupních dveří prvního vozu za lokomotivou.
K žádnému zranění nedošlo. Škoda podle předběžných odhadů činí 200 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Domažlice
18. července

V

ranních hodinách v žst.
Domažlice se na železničním přejezdu P634, v km
168,871, střetl osobní automobil Peugeot s osobním
vlakem 20190. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.419-2. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 35 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň. (MirKo)

INZERCE

SLEVY
ve vilce 20 metrů od pláže
Černá Hora – Veliki Pijesak
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619

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.

provoz a zahraničí
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HLEDÁME
Generální ředitelství
Českých drah vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní
pozici ředitel Odboru
obchodu a produktů (O28).
Úloha pozice:
Tvorba a realizace
zákaznicky orientované
produktové a obchodní
strategie s cílem
kontinuálně zvyšovat
tržby, a to v úzké spolupráci
s úsekem osobní dopravy.
Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání,
zaměření na oblast
dopravy je výhodou,
• praxe 5 let v řídicí funkci,
• aktivní znalost jednoho
cizího jazyka,
• znalost problematiky
přepravy a dopravy
výhodou,
• zkušenosti s tvorbou
produktů, cenotvorbou,
legislativou a prodejem,
• zdravotní způsobilost dle
vyhlášky č. 101/1995 Sb.
Náplň práce:
• formulovat základní
produktové a obchodní
cíle v oblasti osobní
dopravy v krátkodobém
a střednědobém
horizontu a měřit plnění
stanovených cílů,
• vytvářet produktovou
koncepci v osobní dálkové
a regionální dopravě,
• formulovat základní
strategické cíle úseku
osobní dopravy v oblasti
cenotvorby a rozvoje
služeb v krátkodobém
a střednědobém
horizontu a měřit plnění
stanovených cílů,
• vytvářet cenovou a tarifní
koncepci dopravce,
• řídit tarifní, cenovou
a obchodní politiku
v osobní dopravě,
• vytvářet obchodní
a prodejní koncepci
dopravce, řídit aktivní
obchodní politiku
ke koncovým a firemním
zákazníkům a vytvářet
prodejní koncepci pro
jednotlivé distribuční
kanály a prodejní nosiče,
• v oblasti mezinárodní
spolupracovat
se zahraničními
železničními správami
na tvorbě mezinárodních
tarifů, tarifních smluv
a řídit se rozhodnutími
příslušných grémií UIC,
• zabezpečovat analýzy
vývoje tržeb a přepravních
výkonů v osobní přepravě
a spolupracovat na tvorbě
statistických databází.
Strukturovaný životopis
a motivační dopis zasílejte
na novakovaS@gr.cd.cz
do 29. 7. 2010.
Termín nástupu: 1. 9. 2010

průmysl
Jak snížit náklady
hned u vývoje

S

polečnost AV ENGINEERING se dlouhodobě zaměřuje na vývoj nových
metod práce vývojářů a konstruktérů, kteří mají v rukou až 80 procent nákladů
spojených s výrobkem. Jednou z progresivních metod
konstruování, která umožňuje vyvíjet a konstruovat
výrobky rychleji a správně
napoprvé, je metoda TOP&DOWN design. Tento v praxi ověřený přístup využívá
řídicí geometrii pro definici
struktury výrobku a její následné řízení a konfiguraci.
Díky metodě TOP&DOWN
design mohou konstruktéři mnohem lépe analyzovat
chování budoucího výrobku v kontextu celé sestavy,
předvídat a eliminovat kritická místa a lépe reagovat
na měnící se požadavky zákazníků. TOP&DOWN design umožňuje souběžnou
práci více konstruktérů,
čímž zkracuje předvýrobní
časy. 
(acri)
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Větší vlaky, širší perony

zároveň i úzká místa. Jako příklad lze uvést nedávnou přestavbu nádraží Basel SBB.
Pro výstavbu a rozšíření sítě
soukromých železnic je v projektu BAHN 2030 počítáno s jednou
miliardou franků, a to ještě pouze
ve druhé variantě. To není právě
hodně peněz, pokud uvážíme, že
například jenom privátní Rhétská
dráha požaduje pro výstavbu nového tunelu Albula 250 milionů.

Švýcarské spolkové
dráhy a tamní Spolkový
úřad pro dopravu
prezentovaly projekt
BAHN 2030 s jasným
cílem: přidat do vlaků
další čtyři tisíce míst
k sezení během špičky.

P

rojekt BAHN 2030 reaguje na rostoucí mobilitu
obyvatelstva. Má podpořit atraktivitu švýcarské železnice a udržet pospolitost regionů
Švýcarska. Více míst k sezení,
více vlaků, ale také více místa
na nádražích – to je jeho hlavní motto. V první fázi se jedná
především o opatření k rozšíření
infrastruktury.
Jak bude projekt BAHN 2030
financován, není dosud jasné. Klidně se ještě může stát,
že dojde k jeho přejmenování
na BAHN 2050. Spolkový úřad
pro dopravu (BAV) připravil pro

Otazníky nad projektem

Ne všichni jsou s předloženými
variantami projektu spokojeni.
BAHN 2030 například zahrnuje
jen dvě větší investice: tunel He-

v uzlových
stanicích se počítá
se 400 metrů
dlouhými vlaky.
KAPACITA. Projekt BAHN 2030 počítá s patrovými soupravami.
Na nádražích musí být také více eskalátorů. 

FOTO martin harák

projekt zvýší
roční výdaje
aspoň o 300
milionů franků.
parlament a spolkovou radu dvě
varianty. První je úsporná a počítá s rozpočtem 12 miliard švýcarských franků. Druhá varianta
obsahuje 21 miliard franků.

Patrové soupravy,
přestavěná nástupiště

V popředí projektu BAHN 2030
je spojení na ose východ-západ
mezi městy Sankt Gallen a Ženevou, kde má dojít k podstatnému
zvýšení kapacity v osobní dopravě. Další důležitý bod (ovšem jen
při druhé variantě) tvoří výstavba koridoru sever-jih ve spojitosti
se zprovozněním nových tunelů
Gotthard a Ceneri.
Švýcarské spolkové dráhy (SBB)
i BAV chtějí v uzlových stanicích
pro nové vlakové soupravy, které budou patrové a dlouhé skoro
čtyři sta metrů, vybudovat dostatečně dlouhá a široká nástupiště. K nim pak následně pojízdné
schody a podchody. V opačném
případě by kapacita takto dlouhých vlaků nemohla být využita.
Je to daň za budování úzkých podchodů a nákupních center ve stanicích. Obchodní zóny přinášejí
sice další finance, ale vytváření

RYCHLOST. Součástí plánů je rekonstrukce mnoha železničních
FOTO pixmac
uzlů v regionech a výstavba několika tunelů. 

co také obsahuje PROJEKT
• Výstavbu či rozšíření uzlů
Lausanne a Ženeva
• Rozšíření profilu pro patrové vlaky na trati Lausanne – Brig
• Výstavbu druhého tunelu Heitersberg, rozšíření stanice Aargau
• Výstavbu a rozšíření uzlu Bern
• Snížení a odlehčení dopravy pro
oblast Basilej východ
• Čtyři koleje na trati Curych
– Winterthur
• Druhou kolej mezi stanicemi
Twann – Ligerz
• Nasazení 400 metrů dlouhých
patrových souprav na ose Ženeva – Lausanne – Bern – Curych –
St. Gallen

• Nasazení patrových souprav
na trati Lausanne – Brig
• Jízdní dobu Lausanne – Bern pod
60 minut
U rozšířené varianty navíc
• Půlhodinový takt Curych
– Tessin
• Výstavbu tunelu Zimmerberg
na trati Thalwil – Baar
• Zlepšení tratí do nových tunelů
Gotthard a Ceneri
• Delší vlaky na trati Bern – Biel
• Půlhodinový takt na trati
Bern – Neuchatel
• Čtvrthodinový takt na trati
Basilej – Liestal

itersberg II a základní tunel Zimmerberg. Projekt rovněž nepočítá
s řešením úzkých míst v uzlu
Luzern, což již dnes činí nemalé potíže. Peníze rovněž chybí
na projekt podzemního nádraží v Bernu a další přestavbu uzlu
Basilej.
Protože současné daňové zdroje pro financování infrastruktury
nejsou dostatečné, bude potřeba dalších. V průběhu následujících deseti let se mluví o 300
milionech franků ročně u první
varianty a dvojnásobném čísle
u druhé varianty. Patrně se zvýší cena jízdenek, případně přispějí kantony.
Diskuze se však nevede
ve vhodném období. Jednak nedávno společnost SBB požádala
o šedesátiprocentní navýšení finančních prostředků na udržení současného stavu a zároveň
spolková rada vyhlásila program úspor ve veřejné dopravě.
Rozhodné slovo proto budou mít
kantony, které se mají podílet nejen na nákladech i provozu.
Schvalování projektu by mělo
probíhat na jaře příštího roku
s tím, že proces by mohl být
ukončen na podzim 2011. Protože
další rozšíření regionální dopravy je obsaženo ve druhé variantě,
budou se moci poslanci těžko rozhodnout pro úspornou variantu.
Pokud parlament projekt schválí,
bude nutné referendum, protože
získávání dalších prostředků pro
projekt znamená změnu švýcarské ústavy.
STANISLAV HÁJEK
S použitím informací
ze Schweizerische Eisenbahn Revue.

Trať Šanghaj – Nanking NTV nabírá personál,
rychlostí 350 km/h
chce jezdit už v září
G
P
uvernér provincie Jiangsu
1. července slavnostně za
hájil vysokorychlostní provoz
mezi Šanghají Hongqiao a Nankingem. Tato trať je navržena pro
provoz o rychlosti až 350 km/h,
čímž překoná nejrychlejší jízdní
dobu mezi těmito dvěma městy
o 73 až 80 minut, ačkoliv nádraží pro vysokorychlostní dopravu
nejsou situována ve středu těchto měst a většina jízd je přerušována četnými zastávkami.
Výstavba tratě o délce 301 kilometrů dostala vládní souhlas

v roce 2005, práce byly zahájeny v červenci 2008. Na trati je 21
stanic, které obsluhují osm měst
v tomto hospodářsky důležitém
regionu. Očekává se, že tato trať
podpoří ekonomický růst v celé
rozšířené zóně, nyní dosažitelné během jedné hodiny jízdy.
Zároveň se uvolní kapacity pro
nákladní dopravu na stávající
trati Šanghaj – Nanking. Podle
Železničního úřadu v Šanghaji má nyní Čína 1 995 kilometrů
tratí upravených pro rychlost 350
km/h. 
(acri)

ředseda italské společnosti Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) Luca di Montezemolo
oznámil, že první z 25 vlakových
souprav společnosti již byly dokončeny v závodě Alstom La Rochelle s tím, že od září letošního
roku očekává provozování 51 vlaků za den. Jedná se o spojení mezi
Turínem, Milánem, Bolognou,
Římem, Neapolí, Salernem, Benátkami a Padovou. Tento provoz
dosáhne 12,3 mil. vlakokilometrů za rok. NTV bude mít své vlastní dopravní středisko Casa Italo

v každé stanici, kde se budou poskytovat informace a prodávat
jízdenky.
Společnost NTV také vyhlásila náborový program pro získání okolo 850 členů personálu pro
vlakové posádky a provozní střediska, z nichž 90 procent je rezervováno pro osoby ve věku pod 35
let. Podnik také vyčlenil částku
17,5 milionu eur na výcvik s počátečním zaměřením na strojvůdce a personál údržby. NTV se také
chystá na vysokorychlostní provoz, a to od září 2011.
(acri)

polsko
Rekonstrukce
nádraží za miliardy

V

letech 2010 až 2011 plánuje společnost PKP
S.A. rekonstrukci celkem
33 železničních nádraží.
Národní dopravce PKP plánuje investovat do oprav
či rozsáhlých modernizací nevyhovujících nádraží v přepočtu více než šest
miliard korun. Tyto peníze
bude čerpat nejen z evropských fondů, ale i ze státního rozpočtu. Jen v hlavním
městě Varšavě je nutné
opravit hned tři velká nádraží – konkrétně jde o stanice Warszawa Centralna,
Warzsawa Wschodnia
a Warszawa-Stadion. Dojde
pochopitelně i na další nádraží po celém Polsku, kde
bude mít prioritu stanice
Wrocław Glówny, Kraków
Glówny a Gdynia Glówna.
Tato tři nádraží by měla
projít celkovou modernizací nejpozději do zahájení
šampionátu v kopané v roce
2012, který se má konat
mimo jiné právě v Polsku.

Jednotky ELF
přes Varšavu

C

estující ve Varšavě dostanou již v příštím roce
k dispozici moderní nízkopodlažní jednotky typu
ELF, které dodá tuzemská
společnost PESA Bydgoszcz.
Třináct jednotek, které budou v provozu nejen na příměstských linkách, ale
také na nově vybudované
trase na mezinárodní letiště, bude schopných jezdit
rychlostí až 160 km/h. Šestidílné vlaky o délce 108 metrů a výkonu 3 250 kW bude
vlastnit společnost Szybka
Kolej Miejska (SKM).

Hlavní koridor
s českou účastí

N

a hlavní železniční trati z Varšavy do Terespolu, ležící na panevropském
tranzitním koridoru E20,
byl odevzdán do užívání
zmodernizovaný úsek Łuków – Międzyrzec Podlaski
o délce 24,2 km. Modernizace celé tratě probíhá postupně již od roku 1994.
Určitě není bez zajímavosti, že tento stavební úsek
projekčně připravilo ústecké středisko české společnosti SUDOP Praha.
Na zmíněném úseku bylo
při modernizaci zrušeno jedenáct úrovňových přejezdů a zbývajících sedmnáct
bylo doplněno o nezbytné
bezpečnostní prvky. Investorem stavby, která probíhala ve dvou etapách, byla
společnost PKP Polskie Linie Kolejowe. Zhotovitelem
se stalo konsorcium firem
STRABAG, TRAKCE a SU(mah)
DOP Praha.

krátké zprávy ze světa
Moscovite spojuje
Duisburg s Moskvou

Satelitní navigace
v tramvajové dopravě

Kamion z Algecirasu
do Francie po kolejích

Zaměstnanost rostla,
pochyby ale zůstávají

Nový provozovatel
převáží měď

Od června spojuje
Duisburg s Moskvou
nový kontejnerový
vlak s názvem Moscovite. Podle údajů Německých drah jde o první přímý
vlak svého druhu. Je vypravován jedenkrát týdně a vzdálenost
2 200 km překoná za sedm dní.
„Testovací jízdy dopadly úspěšně,“ řekl Karl-Friedrich Rausch,
předseda představenstva Transport und Logistik DB Mobility Logistics AG. „Registrujeme
stoupající poptávku zákazníků
po logistických službách v této
relaci,“ dodal. Vlak spravuje společnost Trans Eurasia Logistics.

Operátor městské
dopravy v Halle,
společnost Havag,
zahájila testy inteligentního informačního systému určeného pro
informace cestujícím v reálném čase. Systém využívá navigační technologii Galileo.
Vzhledem k tomu, že Galileo
zatím není v tramvajové dopravě plně funkční, při zkouškách
se musí používat simulující satelity pro poskytnutí dat o poloze vozů. Očekává se, že zkoušky
budou trvat asi tři roky a pro
komerční zónu budou dostupné
až v roce 2014.

Námořní přístav Algeciras bude napojen systémem Ro-La
(kamiony na vagonech) přes Gironu
na francouzskou nákladní drážní síť. Jedná se o cestu dlouhou
asi 1 300 kilometrů. Příslušnou smlouvu podepsala státní
dráha Renfe s přístavem Algeciras v Andalusii, s katalánskou vládou a lucemburským
kombioperátorem Lorry Train.
V Andalusii se rovněž plánuje 11
distribučních center, která mají
učinit jihošpanělský region logisticky zajímavým pro severní Afriku.

Sedm největších
drážních podniků v USA zaznamenalo v dubnu nárůst
zaměstnanosti, letos
poprvé od ledna. Ve sledovaném
měsíci zaměstnaly společnosti téměř 150 tisíc osob, což je
o 1,2 procento více než v březnu. Americká instituce Surface
Transportation Board, jež je polostátním dohlížecím orgánem,
očekává v létě nadprůměrné zvýšení železniční dopravy.
Tento odhad ale nesdílí ministerstvo dopravy USA, protože spotřebitelé opět omezovali
svou spotřebu.

Společnost DB Schenker Rail Bulharia
získala trakční licenci pro bulharskou drážní síť, takže
může v zemi fungovat jako samostatný podnik železniční
dopravy. Firma, založená počátkem tohoto roku, oznámila, že již od června přebírá první
transporty pro největšího evropského výrobce mědi Aurbis.
Schenker Rail Bulhaira, dceřiná společnost Deutche Bahn,
zaměstnává v současnosti 150
osob. Hlavní sídlo má ve městě Pirdop.
(sh, kla, acri)

6

INZERCE A SERVIS

29/2010

Velká letní soutěž Železničáře
Cestujete často
po České republice
a vyznáte se dobře
v hradech, zámcích
a dalších turistických
lokalitách? Pak máte
možnost zkusit
naši zábavnou
vědomostní hru.

V

tomto a dvou dalších číslech naleznete dohromady 15 soutěžních otázek.
Každá se bude týkat oblíbeného
výletního místa v českých a moravských regionech. Vždy vám nabídneme tři možnosti, ale pouze
jedna z nich je ta správná. Postupně si sbírejte Železničáře, případně si vaše odpovědi zapisujte
stranou. Spolu s posledními otázkami otiskneme i hrací kartu.
Do té pak zakroužkujte vaše odpovědi a zašlete nám je do redakce (adresa bude rovnou na kartě).
Přesná pravidla hry najdete na internetové adrese www.
cd.cz. Termín, dokdy budeme

přijímat vaše dopisy, zveřejníme
současně s hrací kartou. Ty, kteří budou znát či aspoň uhodnou
všechny odpovědi správně, zařadíme do losování. Pět šťastlivců od nás dostane slíbené ceny,
v prvé řadě romantický víkend
na zámku Loučeň. Přejeme vám
hodně štěstí a zábavy.

1

Při našem putování po významných místech naší vlasti bychom neměli opomenout
magické místo českých dějin –
Karlštejn. Každý z vás asi ví, že
ho založil král a císař Karel IV.
Hrad nejprve sloužil jako letní
rezidence, později jako pevnost
pro uschování říšských i českých korunovačních klenotů.
Věděli byste, kolik letos uplyne
roků od doby, kdy zde české korunovační klenoty byly naposledy uschovány?
a) 591 let
b) 482 let
c) 391 let

2

Malebný zámek Březnice
na samém jihozápadním cípu
Středočeského kraje je lákadlem

CO MŮŽETE
VYHRÁT

1

Víkend pro dvě osoby
na zámku Loučeň. Ubytování v romantickém prostředí,
koupání v bazénu a saunování, prohlídka šlechtických
komnat.

2

Pobyt v golfové akademii
Mladé Buky. Sport spojený
s přírodou.

3
4
5

Den se štábem internetové
televize Českých drah.
Poukaz na masáž. Nechte
své tělo relaxovat.

Odbornou knihu Modrý
Albatros.

pro ty, kteří milují renesanční
objekty. V dějinách březnického
zámku se vystřídalo mnoho majitelů, posledními byli Palffyové
z Erdödu, kteří vlastnili i zámek
Bojnici na Slovensku. Březnice má však jedno významné prvenství – nejstarší zámeckou

knihovnu v českých zemích, která se dochovala v původní podobě z roku 1558. Věděli byste, který
významný šlechtic tuto knihovnu založil?
a) Přibík Jeníšek z Újezda
b) Edward Palffy
c) Jiřík z Lokšan

3

Pokud navštívíte nějaký známý zámek, většinou vám už
nezbývá čas na procházku krásným parkem v okolí. Poprvé
na státním zámku Veltrusy přišli
s nápadem tzv. cykloprohlídek,
kdy na svém nebo půjčeném kole
jedete s průvodcem po zámeckém
parku, vykonáte řadu zastávek
a přitom si prohlédnete zahradní
pavilony, které byste pěšky za jeden den stihli jen těžko navštívit.
Pokud budete průvodce pozorně
poslouchat, jistě se dozvíte, proč
byl pro veltruský zámek tolik důležitý rok 1754.
a) Celý velkostatek Veltrusy získala na 191 let hraběcí rodina
Chotků.
b) Konala se zde průmyslová výstava Velký trh tovarů Království
českého.

c) Konala se zde svatba české královny Marie Terezie a Františka
Štěpána Lotrinského.

4

Novogotický zámek Hrádek
u Nechanic patří mezi turistická lákadla Královéhradeckého kraje. Zámek patřil až do roku
1945 hraběcí rodině Harrachů.
Na zámku se natáčela i část známé pohádky Anička s lískovými
oříšky. Víte, která herečka hrála
onu Aničku?
a) Barbora Seidlová
b) Linda Rybová
c) Mahulena Bočanová

5

Poděbrady jsou nejen známými lázněmi, kde se léčí nemoci oběhové soustavy, ale také
rodištěm několika známých
osobností. Která dvojice níže
uvedených osobností se v Poděbradech narodila?
a) Hynek z Poděbrad, spisovatel
Egon Hostovský
b) Spisovatel Josef Holeček, architekt Antonín Engel
c) Architekt Antonín Engel, dcera
Jiřího z Poděbrad Kateřina
Kamil Bureš

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
10–13denní zájezdy
3 990–4 880 Kč
-------------------------------------Bulharsko Sozopol, penzion
Ruska
13–14 denní zájezdy
4 790–6 190 Kč
-------------------------------------Řecko – Paralia/nový penzion
Lilalo
10–13denní zájezdy
4 190–6 490 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: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

HLEDÁTE
ZAJÍMAVOU DOVOLENOU?
Nebo vás zajímá železniční tematika? Poznejte krásnou
přírodu Alp v Korutanech, prožijte dovolenou v apartmánech
na chorvatském ostrově Brač,
nebo relaxujte na týdenní plavbě podél chorvatského pobřeží.
Některé turnusy jsou určené
pro bikery. Adriatická riviéra
ve střední Itálii, letoviska Roseto degli Abruzzi, Pineto a San
Silvi. Vše dostupné vlakem
na „FIPku“. Mašinkové vandry pro přátele železnic. Příznivé ceny a všechny informace
na www.madom.cz.

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

FOTO AUTOR (3x)
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Czech tourism (2x)

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

Slovensko

Rajecké Teplice – hotel Skalka
Hotel SKALKA v Rajeckých Teplicích připravil na léto skupinové slevy.
Od 28. 6. 2010 je možno přijet ve skupinách minimálně 6 osob na dvě noci
s polopenzí za 51,64 EUR na osobu za pobyt, kdy v ceně je:
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, parkování u hotelu zdarma,2x snídaně (bufetové stoly), 2x večeře, vstup do fitness zdarma, 1x nefritové masážní lůžko,sleva 15 % na termální bazén Aphrodite, WiFi zdarma, lázeňský poplatek. Anebo ve skupině minimálně 10 osob na 6 nocí s polopenzí
za 142,92 EUR kdy v ceně je zahrnuto: strava – polopenze, vstup do fitness
zdarma, 2x zdarma kombinovaná masáž s oxygenoterapií, 1x nefritové
masážní lůžko (specialista na záda), 2x minigolf (1x turnaj o ceny),
1x petanque, sleva 15 % na termální bazén Aphrodite, WiFi zdarma, lázeňský poplatek.
Více info na www.skalkahotel.sk
Velký Meder – Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota v období 14. 6.–4. 9., cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí a 7x polopenzi,
parkování u penzionu. Penzion u termálního koupaliště!!
Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží přímo
u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní hřiště,
WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV, balkon, cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč ve 3L pokoji
a 3 360 Kč ve 4L pokoji.
Studio Lomnica – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, garsoniéra v blízkosti žel. stanice pro 2–3 osoby s vlastním soc. zař., lednicí, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Cena 2 680 Kč za osobu a 7 nocí.
Seniorské pobyty ve Vysokých Tatrách – hotely Hutník II.
od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč, Baník od 3 660 Kč, Urán od 3 280 Kč.
Ubytování je vždy v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV. Všechny
ceny jsou za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit.

Bulharsko

Vlakem do Burgasu, poslední 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!

3 let zdarma bez služeb, 3–15 let 30% sleva (se 2 platícími dospělými).
• AKCE Relaxace a turistika – cena 2 995 Kč na osobu zahrnuje:
5x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, parkovné,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).

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 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 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 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.

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 1550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

ČR

Hotel Babylon****, Liberec – slevy na děti prodlouženy až do září!
Hotel Lovecká Mumlava, Harrachov, Krkonoše – LETNÍ SLEVA –
ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením a TV.
Polopenze formou bufetu. Cena za osobu za 7 nocí je 2 695 Kč,
dítě 2–6 let 15% sleva, dítě 6–12 let 10% sleva.
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, lahev
vína na pokoji, jednu zpáteční jízdenku na Špindlerovku, jednu
zpáteční jízdenku na Medvědín, jednu jízdu na bobové dráze, jedno svezení po lanové skluzavce pod přehradu, 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, lahev 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, lahev sektu
na pokoji, misku jahod, květinu na pokoji, uvítací přípitek. Děti do

Poznávací zájezdy – vlakem

24. 9.–2. 10. Zelený ostrov Ischia, cena 7 900 Kč. Cena zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav – hotel – přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby vedoucího zájezdu, dárek.
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: nadstandardní služby:
lehátko T6 (T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč), Roma–Wien 570 Kč (820 Kč)
– nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci
ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
• 27.– 31. 10. Alsasko + Lotrinsko, cena 2 990 Kč, posledních 5 volných míst
• 13.–27. 9. Sicílie, cena 6 990 Kč, poslední 1–2 volná místa pro ženy
• 12.–17. 1. Za památkami antického Říma, cena 3 990 Kč,
poslední 3 volná místa.
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010
nebo na www.cdtravel.cz

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
Během nehody jste
se chovali lidsky

7

Nádraží má jako domov

D

Jana Miffková

Měla jsem štěstí
na čestné lidi

NADŠENEC. Bývalý výhybkář a vlakvedoucí Jiří Holoubek odešel od dráhy v roce 1995. Svého rozhodnutí později litoval a dnes už jako
FOTO AUTOR (2x)
důchodce se i nadále vzorně stará o zastávku Hodice na Vysočině. Vychází mu v tom vstříc i Správa dopravní cesty.

htěla bych touto cestou poděkovat vlakvedoucímu rychlíku R 764
za jeho čestnost a obětavost. Vlak vyjížděl v pátek
11. června z Prahy hlavního
nádraží v 18.04 hodin. Cestovala jsem v něm s přáteli,
ve voze pro přepravu zavazadel se vezla naše jízdní kola. Cílovou stanicí pro
nás byly Rokycany. Když se
cestuje s koly, bývá to občas
chaos. Když jsem vystoupila, tak jsem po chvíli na rokycanském peroně zjistila,
že mi chybí červená peněženka a černé pouzdro s dioptrickými brýlemi. Oboje
zůstalo v kupé. S pomocí
paní pokladní, která se telefonicky spojila s vlakvedoucím, byla peněženka
i brýle nalezeny a předány následující sobotu dopoledne při zpátečním
průjezdu vlaku na rokycanském nádraží. Věci jsem
si zde vyzvedla tentýž den
v podvečer. Měla jsem velké štěstí na dobré a čestné lidi. Ještě jednou jim
děkuji a Českým drahám
přeji jen podobné kvalitní
zaměstnance.

Iva Hamáčková

Poděkování si především
zaslouží Miroslav Dragoun
z RCVD Karlovy Vary.

Děti mi ve službě
namalovaly obrázky

P

osílám vám obrázky sourozenců Jakoubka a Klárky Filípkových.
Tyto děti jely expresem
524 z Uherského Hradiště do Prahy se svou maminkou. Jako průvodčí SVČ
Břeclav jsem tento vlak doprovázel. Jakoubek i Klárka
mně tyto obrázky nama-

Jiří Holoubek bydlí
od sedmdesátých
let v nádražní
budově v Hodicích.
V sousedství jeho
domu se nachází
zahrada se skladištěm
– a v něm malebné
železniční muzeum.

Marian Kuchař

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

HODICE

N

ádražní budovu v Hodicích
v první polovině letošního
roku zrenovovali zaměstnanci SDC Jihlava. Opravili a natřeli okna a dveře a celý dům
omítli. Zastávka byla vybavena novým nápisem, směrovými tabulkami a odpadkovými
koši. Současně došlo k vybílení čekárny. Hodice se právem
letos dostaly do finále soutěže o nejhezčí domácí nádraží. SDC také pomáhá k udržení
malého muzea Jiřího Holoubka barvou a dřevem na opravy
bývalých staničních příručních skladišť, které nyní slouží jako depozitář a lapidárium.
Tyto objekty si nájemce opravil a udržuje sám.

V

zastávce Hodice na Vysočině buduje řadu let Jiří
Holoubek pro vlastní potěchu malé muzeum. Jeho hlavní
část se ukrývá především v přilehlé zahradě, kde jsou umístěny neskladné artefakty. „Jsem
bývalý železničář a k dráze mám
opravdu vřelý vztah. Dodnes proto lituji svého rozhodnutí z roku
1995, kdy jsem se nechal přemluvit svými známými a odešel
od železnice do soukromé sféry.
Snažím se tento chybný krok jakýmsi pomyslným způsobem
napravit tím, že dávám do kupy
vzácné vyřazené věci vztahující se
k železnici,“ říká sympatický šedesátník, který celý svůj dosavadní život prožil na Vysočině.

Muzeum na zahradě

„Mrkev a petržel má na zahrádce
kdekdo, ale malé nádraží asi ne,“
usmívá se Holoubek svému neotřelému nápadu. Vzácné artefakty
s láskou uchovává také v přilehlém bývalém skladišti. O nádražní budovu, kde obývá nájemní
byt, se sám stará tak, jako by byla
jeho vlastní, byť je vlastníkem jihlavská Správa dopravní cesty.
„Hodické nádraží považuji
za svůj domov, a tak se o celý objekt, včetně přilehlého pozemku,

ZASTÁVKA. Péče Jiřího Holoubka o nádraží je vidět.
starám, jako by to bylo moje. Odměnou je mi, že se u nás na nádraží lidem líbí. Někteří dokonce
z výletních vláčků, které směřují do Telče, v Hodicích vystoupí.
Kdo mě požádá, tak jej rád po nádraží i expozicí provedu. Naposledy u nás vystoupila například
skupina Japonců, kteří byli z nádraží a starých exponátů doslova
u vytržení. Mají sice své Shin-

FOTO ARCHIV

kanseny, ale starý přejezdový
kříž nebo závorářské stanoviště
patrně neznají,“ dodává s úsměvem Holoubek.
„Žiji dráhou a vším, co je okolo ní. Proto jsem asi před deseti
lety začal spontánně na přilehlé zahradě uskladňovat vyřazené
závory, kříže, směrovky, cedule,
ale i světla či lampy. Menší věci
s větší hodnotou jsem pochopitel-

ně nechal v bytě. Mám tam například historickou čepici, takzvaný
kastrůlek, kterou nosili výpravčí
za první republiky. Asi nejvzácnější relikvií je pro mě žlutý praporek, se kterým jsem na dráze
začínal jako průvodčí. Pochopitelně že ve sbírce mám i řadu archivních fotografií, historické štípací
kleště na jízdenky či staré telefony,“ vyjmenovává jedním dechem
své poklady Jiří Holoubek.

Kameny i kříže

Na zahradě, těsně sousedící s novým nástupištěm hodické zastávky, najdeme řadu unikátních
exponátů z železniční historie.
Vedle fungujícího rychloměru
z lokomotivy je kus závorářského
stanoviště s funkční klikou, ale
také takzvaný kotouč, což je starodávný vozík na odvoz zeminy.
„Kotouč, který pochází od paní
Ficencové z Telče, jsem kompletně zrenovoval. Jde o jeden z vozíků, pomocí nichž dělníci stavěli
před více než sto lety naši lokálku. Stará paní, které je skoro devadesát let, stále vzpomíná, že
její děda právě na stavbě této tratě pracoval. Proto se domnívám,
že jde o vzácný originál.“
Svoji hodnotu má určitě přejezdový kříž, připevněný na kolejnici z roku 1888. „Kdyby se tento
v uvozovkách starý kus železa
dostal do šrotu, byla by to velká
škoda. Všechno, co má nějakou
hodnotu a vejde se mi na zahradu
nebo do bytu, se snažím zachránit. Včetně řady starých kamenných kvádrů, které pocházejí ze
zrušených nákladových ramp.
Namátkou mohu jmenovat Slavonice, Slavice, Kostelec u Jihlavy
či Třešť,“ říká na závěr naší exkurze v Hodicích Jiří Holoubek.

MARTIN HARÁK

htěla bych touto cestou
poděkovat za vstřícné
a velmi profesionální chování zaměstnanců Českých
drah. V sobotu 3. července jsem se vracela z výletu
a místo plánovaných 9 hodin cesty jsem jela 16 hodin.
Na vině byla nehoda v Olomouci a zpožděný přípoj
z Polska. Přesto bych chtěla ocenit chování všech pracovníků, se kterými jsem
se během své cesty potkala.
Prvním problémem byl spoj
z Polska, který byl zpožděný.
Na polské straně se s námi
nikdo nebavil. Když na hranicích začala pracovat česká
průvodčí, všem se omluvila
a snažila se nám pomoci při
hledání navazujících spojů.
Také zmínila nehodu v Olomouci a riziko, že více vlaků
bude mít zpoždění.
Můj spoj mi v Bohumíně ujel. Při čekání na další
spoj mi pracovníci vyhledali náhradní spojení a pravidelně informovali o zpoždění
kvůli nehodě. Pokračovala
jsem dále spojem Ex 140 Beskyd. Opět jsem se setkala se
vstřícným chováním pracovníků drah. Mile se všem
omlouvali za zpoždění, snažili se lidem, kteří přestupovali, najít vhodnou náhradu.
Já jsem přestupovala v Pardubicích asi okolo 1. hodiny
v noci, průvodčí si to pamatoval a dokonce se šel přesvědčit do kupé, zda jsem vzhůru.
Přišlo mi to velmi ohleduplné a pozorné. Dále bych
chtěla poděkovat za pomoc
pracovníkům na posledním nočním spoji z Pardubic do Hradce Králové
a výpravčímu v Hradci Králové. Domů jsem sice dojela až ráno, ale díky milému
a vstřícnému chování zaměstnanců ČD to tak zlé nebylo. Marie Demjanovičová

Historické vlaky
uprostřed Evropy

V

sobotu 5. června proběhly jízdy parních vlaků v rámci festivalu Brno
– město uprostřed Evropy.
Tentokrát historická souprava vyrazila z Brna do Šlapanic, potom do Hrušovan
u Brna a nakonec do Střelic. České dráhy se tak tradičně zapojily do festivalu
zábavy, který v Brně proběhl již potřinácté. Návštěvnost letošního ročníku byla
poznamenána nepříznivým počasím a právě probíhajícími povodněmi. Tím
došlo k poklesu počtu diváků z okolních regionů. I tak
program oslav zhlédlo přes
jeden milion návštěvníků.
Historické vlaky navštívilo tentokrát téměř tři tisíce spokojených cestujících.
Nejvýznamnějším partnerem jízd parních vlaků byla
firma SUDOP Brno.

Michal Teplík

Díl 16.: Démon v duši výpravčího (I)
Vypustit ducha z láhve
bývá nebezpečné.
Pokud to je démon
alkohol, nemůže to
dobře dopadnout.

D

lovali během cesty. Bylo to
poprvé, co jsem dostal takovou milou pozornost
od dětí během služby. Obě
děti se mi na obrázky dokonce podepsaly a dodaly,
že jsou z Mistřic u Uherského Hradiště.

Zpoždění jste zvládli
jako profesionálové

C

ne 24. června jsem zavinila dopravní nehodu
na železničním přejezdu
Jarov. Chtěla bych velmi
ocenit přístup osádky osobního vlaku 19004. Strojvedoucí Michal Peterka
a průvodčí (bohužel nevím
její jméno) byli po celou
dobu šetření nehody velmi milí, plni porozumění a byli mi velkou oporou.
I profesionální a velmi
slušný přístup drážního inspektora mne v dané chvíli
velmi potěšil. Jsem si vědoma toho, že mi pohotová
reakce strojvedoucího zřejmě zachránila život a jsem
mu za to vděčná. Ještě jednou vyzdvihuji chování vašich zaměstnanců a moc
děkuji.

C

pošta

émon alkohol našeptával výpravčímu Kotvaldovi: „Dej si pivo, jenom
jedno, nikdo nic nepozná!“Jindy zase: „Dej si malého panáka
na vytrávení, nebude tě bolet žaludek. Víš, že ti to vždycky dělalo dobře.“ A výpravčí nevydržel.
Dal si. Nejprve doma před noční směnou toho panáka na trávení. Osmělil se a začal potají
nosit do práce láhev piva – tu vypil po večeři. Aby se mu nechtělo
spát, nalil si do kafe rum. A potom byl již na démonu závislý.
Do plechové skříňky si zamykal láhev levného tvrdého alkoholu. Bylo mu vlastně jedno, co

pije. Jakmile měl problém, tak
se napil. A protože problémů měl
dost, pil hodně. Okolí něco tušilo, ale nikdo se neodhodlal Kotvalda udat. Věděli, že by jako
výpravčí skončil. Otázka zůstává, zda ho tím zachraňovali,
nebo potápěli.

Naštvala tě manželka?
Dej si loka, uleví se ti

Dne 15. února 1985 měl noční službu. Doma se nepohodl
s manželkou, a tak ještě než nastoupil do vlaku, koupil si litrovou láhev výčepní lihoviny. Takto
vybaven převzal službu. Démona
v láhvi zamkl do skříňky, ale démona v sobě zamknout neuměl.
Jakmile byla první příležitost, už
mu šeptal: „Kotvalde, vím, že tě
bolí žaludek, že tě manželka naštvala. Dej si loka a bude ti lépe!“
Jeho démon byl dnes ve formě. Kromě životosprávy, do které dosud mluvil, mu začal mluvit

V

ýpravčí, říkejme mu třeba Kotvald, měl problémy
s alkoholem. Chytli ho, stáhli
ho, přeřadili na pakra. Po čase
mu dali novou šanci ve stanici, kam se nikomu nechtělo
dojíždět. Chvíli si dával pozor,
ale démon alkohol v něm dřímal a s přibývajícím časem
se začal probouzet. Výpravčí
Kotvald zpočátku vzdoroval,
nechtěl se vrátit na pakra, ale
démon byl nakonec silnější.

i do dopravní služby: „Proč pořád chodíš zjišťovat nějakou volnost koleje? Nejsi přece žádný
mejdlo. Když vlak z koleje odjede, tak tam zkrátka žádný být nemůže.“ A dále: „Proč pořád píšeš
vlaky do dopravního deníku? Taková zbytečnost! Nebo odhlášky!
Pchá! Jezdíš přece na dvoukolejce. Po jedné tam, po druhé zpátky. Vlaky se srazit nemohou. A že
by se dojely? Prosím tebe, proč?
Každý fíra pospíchá domů, tak
proč by stavěl na trati?“ A již notně opilý výpravčí Kotvald poslechl a nedělal nic, jak se má.

Když vlaky jezdí samy

Za stanice Kubáň dostal řádně
předvídaný odjezd pro vlak 69752.
Nešel zjistit volnost koleje, nevyrozuměl následnou stanici Horní Kámen o předvídaném odjezdu
a neprovedl ve vlastní stanici
přípravu vlakové cesty pro průjezd tohoto vlaku po první kole-

ji. Strojvedoucí s vlakem projel,
aniž ho výpravčí Kotvald sledoval. Skutečný odjezd do stanice
Horní Kámen neohlásil, a tak
milý vláček náklaďáček zastavil
spořádaně u vjezdového návěstidla stanice Horní Kámen, aniž
o něm někdo věděl.
A Kotvald? Ten na něj dávno zapomněl! Čtvrt hodiny potom jel
ze stanice Kubáň další nákladní
vlak 69770. Náš výpravčí již byl
zcela pod vlivem alkoholu. Bylo
mu najednou lehce, všechno šlo
samo. I vlaky jezdily samy. Aniž
by měl odhlášku za vlakem 67752,
aniž by zjistil volnost koleje a bez
ohlášení předvídaného odjezdu
do Horního Kamene nařídil svým
signalistům: „Vlak 69752 na první a z první koleje!“ Použil tedy
chybně číslo vlaku, který dávno
projel a který v té době stál u vjezdového návěstidla sousední stanice. A jak to dopadlo? To se dozvíte
Otakar Drahorád
příště. 
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za poznáním

kam jet
Údolská pouť
pod viaduktem
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Ostrov vonící kořením a čajem

O

víkendu 24. a 25. července se koná pouť
v malebném Kryštofově údolí u Liberce. Společnost Železniční muzeum
výtopna Jaroměř ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje ČD a SŽDC
sem z Liberce vypraví parní vlak vedený lokomotivou 310.0134. V Kryštofově
údolí bude kromě pouti
možno navštívit zdejší jedinečný betlém. Více podrobností najdete na www.
krystofovoudoli.eu. A když
už jsme u parní lokomotivy
310.0134, ta se 18. a 31. července a 14. a 28. srpna vydá
na tradiční okruh Českým
rájem, a to z Turnova do Semil a zpět a dále do Rovenska pod Troskami a zpět
do Turnova.

Všudybylkou
z Lužné u Rakovníka

O

kurková sezona v letních měsících rozhodně nebude panovat
v Železničním muzeu ČD
v Lužné u Rakovníka. Poslední červencový den
z Lužné vyjede parní vlak
tažený Všudybylkou 354.195
a tvořený vozy řady Cai
z 50. let, a to přes Rakovník
do Zbečna a zpět. Kromě
prázdninového výletu tímto vlakem k řece a na hrad
Křivoklát se můžete 31. července, stejně jako další víkendy, svézt v režii dopravce
Herkules KHKD Praha
na nedaleké lokálce Krupá
– Kolešovice.

Víkendové jízdy
na řepařské drážce

K

aždou sobotu i neděli do 3. října včetně se
můžete svézt na úzkorozchodné Kolínské řepařské
drážce. Zájemce o železniční nostalgii čeká jízda krytým nebo otevřeným
vagonem; vždy je připraven
vagon pro kočárky a vozíčkáře. Cena lístku pro dospělého činí 60 korun, pro
děti 40 korun. Na začátek
drážky se dostanete z železniční stanice Kolína nejlépe autobusem 10 ve směru
na TPCA nebo autobusem
1 ve směru na Sendražice.
Vystupte na zastávce Sendražice rozcestí a pak jděte
asi 200 metrů pěšky na Ovčáry. Autobusy mají dlouhé intervaly, tak si jízdní
řády raději ověřte předem. Podrobné informace
najdete na www.zeleznicka.bloudil.cz. Mimo víkend lze vypravit vlaky
na objednávku.

Křivořezání
na Křivoklátě

P

ražské KCOD vypravuje 7. srpna zvláštní vlak
na hradní slavnost a do Železničního muzea v Lužné.
Odjezd bude z Prahy-Braníka v 9.20 h, přičemž v Praze ještě můžete nastoupit
na nádražích ve Vršovicích (9.35–9.47 h) a na Smíchově (9.53–10.01 h). Vlak
má na Křivoklát přijet jedenáct minut před polednem, do Lužné u Rakovníka
ve 12.50 h. Na zpáteční cestu
se vydává pět minut po třetí
odpoledne. Další informace
na www.krivoklat.cz.
(mn, hop)

OSTROV CEJLON. Na Srí Lanku musíte přiletět. Lodní osobní doprava z Indie totiž stále nebyla obnovena. Vždyť občanská válka tu skončila teprve loni.

Jakmile sem dorazíte,
uchvátí vás těžký horký
vzduch, elegantní
kudrlinky sinhálského
písma, pestrobarevné
buddhistické vlajky
a krása ovoce, šperků
a koření u stánků
na tržištích.

T

aprobane, Serendib, Cejlon. I tak se tento stát dříve
jmenoval. Dnes se oficiálně
nazývá Srílanská demokratická
socialistická republika, zkráceně
Srí Lanka. Dosud vžité označení
Cejlon se ovšem vztahuje k názvu
ostrova.

Máte možnost zakoupit si jízdenku hned do tří vlakových tříd.
Třetí třída je sice levná, ale současně neustále přeplněná. Na lavici si sednete, jen když budete
mít štěstí. Ve druhé třídě mají
polstrovaná sedadla a občas fungujícící větráky. V první vozové
třídě si dopřejete i klimatizaci.

Pohled ze hřbetu slona

VLAKEM. Jedinečný způsob, jak poznat tuto zemi: z kolejí.

Buddhův chrám zasluhuje úctu.

SRÍ LANKA
• Rozloha státu představuje
65 610 km2.
• Žije zde asi 20 milionů lidí,
z toho téměř tři čtvrtiny Sinhálci. Tamilové tvoří 14 procent populace.

Na silnici vítězí silnější

Při plánování cesty vás přirozeně napadne otázka, jak se na Srí
Lanku dopravit. V současné době
lze použít výhradně letadla, protože osobní lodní doprava z Indie
byla v důsledku občanské války
(i když již ukončené) pozastavena. Nejlepší spojení pro našince
je buď z Mnichova nebo Frankfurtu nad Mohanem s přestupem
v exotické Dubaji.
Po příletu na ostrov lze využít
autobusové dopravy, která pokrývá asi 80 procent místní silniční
sítě. Cesta autobusem je opravdu
zajímavá. Postupně nastupují
obchodníci, aby vám nabídli celou řadu zákusků. Můžete tu potkat žebráky, kteří vás zahrnou
litaniemi s výčtem svých neštěstí. Autobusy občas zastavují
i u chrámů, aby řidiči a pasažéři mohli darovat několik mincí.

FOTO pixmac

• Asi 70 procent lidí se hlásí k buddhismu, 15 procent
k hinduismu a 8 procent
ke křesťanství. Muslimové
představují 7 procent lidí.

Plantáže čajovníku jsou zde pro
ekonomiku klíčové.  FOTO pixmac
Upozorňuji ale, že najít autobus
v chaosu, který panuje na nádražích, je opravdu těžké. Veškeré
názvy nad zastávkami a parkovišti jsou totiž v sinhálštině.
Co nedoporučuji, je vypůjčit si
auto v půjčovně a cestovat individuálně. Silniční doprava v této
zemi je pro Středoevropana pří-

• Hospodářství spočívá v pěstování rýže, kaučukovníku
a čajovníku, kde produkce
čaje byla 3. největší na světě. Významný je rybolov.
mo horor. Jezdí se vlevo, přednost
má vždy silnější a odvážnější. Vyhrají ti, kteří si vynucují cestu neustálým troubením.

Pomalé vlaky

Nedílnou součástí dopravy na Srí
Lance je samozřejmě železnice.
Jedná se o jedinečný způsob, jak

Turisté mohou pod dozorem držet i krokodýlka.  FOTO autor (3x)
poznat tuto zemi. I když doprava vlakem je poměrně pomalá.
Na Srí Lance najdete pouze tři
hlavní tratě. Pobřežní trasa vede
z Kolomba na jih do Galle a Matary. Druhá směřuje z Kolomba
na východ přes Kandy, Nanu Oya
do Badully. Severní trasa začíná
v Kolombu a vede do Vavuniye.

Pro dvoudenní výlet doporučuji trasu, kterou mi navrhl domorodý průvodce za 300 eur pro dvě
osoby. Z Wadduwy, místa mého
pobytu, jsem cestoval směrem
na hlavní město Kolombo. Ve sloním útulku Pinnewala lze spatřit
až šedesát těchto mohutných zvířat, jak se koupou v blízké řece.
Na hřbetu slona se můžete i svézt.
Dále jsem jel do bývalého hlavního města Kandy, kde se nachází nejslavnější chrám celého
ostrova: chrám Buddhova zubu.
Trasa potom vedla do letoviska
Nuwara Eliya, které si zachovává atmosféru horského střediska pro bohatší klientelu. Během
cesty máte úchvatné pohledy
na horská údolí a plantáže čajovníku, které vám připomenou, že
Srí Lanka patří k největším producentům čaje na světě. Je možné
též navštívit továrnu v Labookellie, kde se vás ujme ochotná průvodkyně a seznámí vás s celým
postupem zpracování čaje.
Mezi kratší výlety patří cesta do Bentoty, kde lze absolvovat
projížďku po řece Bentota Ganga s nádhernými porosty palem,
mangrovníky i divou zvěří v podobě krokodýlů a varanů. Z dalších památek doporučuji skalní
formaci Sigírija či královské paláce v Polonaruwě. Ivan Plasz

Za mistrovskými snímky i bolavou minulostí
Fotografii, která
tvoří podtisk letáčku
akcí Jihočeské léto
s párou 2010, jste už
možná někde viděli.

K

ouzelný záběr lokálky tažené prachatickým Kafemlejnkem 97.175 pořídil
někdy po roce 1905 fotograf Josef Seidel z Českého Krumlova.
Na snímku se nachází několik drážních zaměstnanců, lesní dělníci, turisté a hostinec
na Soumarském mostě.
Josef Seidel pořídil za svého
života desítky tisíc fotografií.
Převážně to byly portréty nebo
vlastivědné záběry. Ve zvětšené
podobě se dříve prodávaly jako

HISTORIE. Tak to vypadalo na lokálce dříve.
pohlednice a díky tomu se dochovaly ve větším počtu dodneška.
Štěstí měly i negativy, které najdete v bývalém Seidelově krumlovském ateliéru. Část přežila

FOTO josef seidel

dokonce zazděná v úkrytu, který umělcova rodina prozradila až
po roce 1989.
Město, potažmo Českokrumlovský rozvojový fond, později

Seidelův dům koupilo a teprve
před nedávnem zde byl i díky
finanční pomoci z EU ateliér
opraven a před dvěma lety zpřístupněn. Jsou tu pořádány tematické výstavy, přístupna je
i badatelna (včetně elektronické). Asi 140 000 skleněným deskám s fotografiemi i negativům
se konečně dostává náležité odborné péče i ocenění veřejnosti.
V ateliéru spravují největší
ucelený soubor vlastivědných
snímků mapujících širší okolí Šumavy. Během návštěvy se
ale dozvíte i struhující životní příběh Josefa Seidela i jeho
syna Františka. Do jisté míry
se jedná i o příběh složitých
česko-německých vztahů. Jen
v krátkosti prozraďme, že František Seidel byl vězněn fašisty

a později perzekuován komunisty (na rozdíl od svého bratra nešel do odsunu). V roce 1949
musel zavřít živnost a tehdejší
Ministerstvo informací a osvěty mu zabavilo část fotoarchivu.
Seidelovy pohlednice s krajinnými motivy pak v 50. letech vydávalo státní nakladatelství Orbis.
Museum Fotoatelier Seidel
v Českém Krumlově sídlí v Linecké ulici 272. Otevřeno tu
mají denně kromě 24. a 31. 12.,
vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin, od října do dubna pouze
do 17 hodin. Prohlídka trvá necelou hodinu. A ještě dodatek.
Parní vlaky jedoucí letos v létě
z Volar přes Nové Údolí do Českého Krumlova nesou jméno Josef Seidel.
Martin Navrátil

