Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Ústecký kraj
jako na dlani

Reprezentanti
zvolili vlak

Tam, kde se jezdí
nejrychleji

Království železnic
na pražském Smíchově
rozšířilo expozici. STRANA 7

Házenkářské mužstvo se
vydalo na mistrovství Evropy
v Rakousku.
STRANA 2

Přinášíme přehled zemí,
kde na kolejích doslova
prosvištíte.
STRANA 5

krátce

sloupek

Pohodlnější cestování vlakem

Lednové číslo
ČD pro vás

Regionovy
ve všech krajích

1. Uzavření dlouhodobých smluv

4. Modernizace a nákup nových vozů

7. Vydání dluhopisů

2. Úspory nákladů půl miliardy

5. Koncepce modernizace nádraží

8. Nárůst tržeb z mezinárodní přepravy

3. Levnější marketing

6. Větší transparentnost zakázek

9. Nádražní restaurace na úrovni

Sejdeme se
v Holešovicích

J

iž 19. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday
World se bude tradičně konat na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech
4. až 7. února. Veletrh Holiday World patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější a nejprestižnější veletržní události cestovního ruchu ve střední Evropě a jeho
součástí je i Region World,
který slouží k prezentaci tuzemských regionů. Nebude
zde chybět ani společnost
České dráhy, která bude mít
expozici na stánku VH 410.
Její součástí bude také koutek pro děti.

Jak přesně jely
vlaky v prosinci

V

prosinci 2009 dorazilo celkem 198 537 vlaků
osobní dopravy do svého cíle
bez zpoždění. V relativních
číslech se to týká 92,3 procenta vlaků. Dalších 13 197
vlaků (6,1 procenta) mělo
zpoždění do čtvrt hodiny,
2 288 vlaků (1,06 procenta)
16 až 30 minut a 747 vlaků
(0,35 procenta) mezi 31 až 60
minutami. Pouze 329 spojů (0,15 procenta) dorazilo
v tomto měsíci do cíle později než za hodinu. U vlaků
kategorie SuperCity dojelo
včas nebo maximálně s patnáctiminutovým zpožděním 96,8 procenta spojů.

Úspěch výstavy
v Albertině

P

ro velký úspěch se prodlužuje výstava francouzského impresionismu
ve vídeňské Albertině, a to
až do 14. února. Znamená
to i prodloužení výhod také
pro naše cestující. V rámci programu ČD Bonus totiž
držitelé jízdenek odkudkoli
z ČR do Vídně mají slevu
25 procent na vstupném
a místo 9,5 eura zaplatí jen
7 eur. 
(hop, mh)

Č

eskou republiku křižuje
již 120 dvou nebo třívozových souprav Regionova.
V letošním roce jich dodá
výrobce Pars nova v Šumperku další čtyři desítky. Regionova velmi rychle
změnila pohled na cestování na regionálních spojích,
kde se do roku 2006 často
cestovalo v motorových vo-

V

těchto dnech probíhá
distribuce lednového
čísla obměněného časopisu ČD pro vás. Tento měsíčník již není všitou součástí
Grand Expresu jako dosud,
ale bude s ním distribuován
v jednom balíčku. Vzhledem k tomu, že jedním
z hlavních úkolů časopisu
je zabavit pasažéry během
cesty, klade se důraz na zábavná a oddechová témata,
např. rozhovory se známými osobnostmi či způsoby
trávení volného času. Časopis je vydáván v nákladu 150
tisíc kusů, příští číslo se objeví ve vlacích a na nádražích od 16. února.

V těchto dnech
přebíráme do provozu
stou dvouvozovou
soupravu Regionova.

Antonín
BLAŽEK
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. V předchozích dvanácti měsících zaznamenaly České dráhy hned několik strategických vítězství. Jsme tak zase
o podstatný kus dál k vybudování moderní, konkurenceschopné společnosti na otevřeném trhu. 
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Devět milníků roku 2009
Loňský rok byl
pro České dráhy
mimořádně úspěšný.
Kromě uzavření
smluv o dopravní
obslužnosti rostly tržby
z mezinárodní dopravy,
rekonstruovala se
nádraží a začaly jezdit
nové vlakové soupravy.

P

řinášíme vám přehled devíti rozhodujících milníků, kterých naše společnost v předchozích dvanácti měsících dosáhla.

Na cestě k zisku

Českým drahám se především podařilo uzavřít desetileté smlouvy
s vládou a kraji o dopravní obslužnosti. Po mnoho let dráhy doplácely na osobní dopravu z výnosů
dopravy nákladní, z prodeje majetku a z krácení investic do údržby a obnovy. Nyní smlouvy otevírají cestu k dvouprocentnímu
zisku, a pro ČD tak začíná obdo-

bí, kdy se budou moci dynamicky rozvíjet.
Kromě toho ale České dráhy
rozhodně nestály jen s nataženou rukou. Musely zprůhlednit
účetnictví a doložit všechny náklady. A především šetřit. Úspory v roce 2009 dosáhly podle odhadu zhruba 500 milionů korun.
Jde především o režijní náklady,
které se snížily o dvacet procent.
Počet zaměstnanců na Generálním ředitelství i na dalších stupních řízení klesl o dvě stovky.
Management ČD se ihned
po svém nástupu v roce 2008 začal zabývat útratami za marketing. A zjistil nedobrý stav a zbytečné výdaje. Pro rok 2009 se podařilo srazit náklady na marketing na 343 milionů korun. A v letošním roce to bude o dalších sto
milionů méně. Během dvou let
tak poklesnou marketingové výdaje o více než čtyřicet procent.

Nové vlaky
i opravená nádraží

Razantně se posunula modernizace vozového parku. Loni přibylo
36 Regionov o dvou vozech a šest
souprav s třemi vozy dohromady

za 1,1 miliardy korun. CityElefantů dnes jezdí 55. ČD jich koupily
loni třináct za 2,85 miliardy korun. Na kolejích se objevilo také
dalších 14 řídicích vozů 954.
V roce 2009 se podařilo dokončit rekonstrukci části haly pražského hlavního nádraží, včetně
nového ČD centra. Hlavní nádraží v Praze tak konečně začíná
připomínat standardem poskytovaných služeb velká moderní ná-

v mezinárodní
dopravě stouply
tržby skoro
o 20 procent.
draží v západní Evropě. Dokončena byla také rekonstrukce dalších
stanic, např. v Mariánských Lázních nebo Čelákovicích.
České dráhy se snaží eliminovat všechny pochybnosti o zadávání zakázek a jdou při výběru
dodavatelů dál, než nařizuje zákon. Výběrová řízení se vypisují
často i tehdy, kdy to zákon nenařizuje. Nově ve výběrových komi-

sích zasednou nezávislí experti,
kteří nejsou zaměstnanci ČD. Ti
se začnou podílet už na přípravě
zadávací dokumentace.

Cesty do ciziny lákají

Máme za sebou i vydání první
emise dluhopisů. Plánovaný objem ve výši dvou miliard korun
byl plně upsán. Získané prostředky České dráhy použijí především
k financování další modernizace
vozového parku.
Zatímco většina leteckých dopravců hlásí propad tržeb, České
dráhy zaznamenaly výrazný nárůst zájmu o cestování do zahraničí vlakem. Podle výsledků jejich tržby z mezinárodní dopravy
vzrostly meziročně téměř o dvacet procent.
Ve většině stížností na úroveň
našich nádraží je jako hlavní problém označen stav nádražní restaurace. Loni jsme v nejhorších
případech začali hledat nové provozovatele. Chceme zde razantně
omezit kouření a odstranit většinu hracích automatů. Budeme
do restaurací investovat do roku
2012 každoročně šedesát milionů
korun. 
SANDRA CHVOJKOVÁ

Sníh a mráz potrápily železničáře
Kvůli vytrvalému
sněžení byly omezeny
některé spoje.
Ve východních Čechách
ze sebe lidé na dráze
ale vydali maximum.

M

asivní a vytrvalé sněžení od 8. do 11. ledna přineslo dopravě kalamitu.
Například pro železničáře ve východních Čechách to znamenalo
opakované vymetání výměn, které se zdálo být nekonečné.
Pardubické hlavní nádraží se mi v sobotu 9. ledna ráno
před očima měnilo v „dopravní
špunt“. Desítky zaměstnanců
místní SDC posílené o četu z TSS
Hradec Králové se u výhybek
opravdu činily, ale zimní počasí
mělo také sílu. Naplno se bohužel
projevila dlouhodobá bolest zdejšího nádraží: chybějící elektrické ohřevy výměn. Sotva se několik výhybek povedlo „rozchodit“,
už nefungovaly další.
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V kolejišti hlavního nádraží v Hradci Králové se mi o den
později nabídl podobný obrázek. Jen mužů v akci jsem tu
viděl o něco méně, a to právě
díky ohřevům výměn. Jenže
tuto výhodu zase mařil silný
vítr, který železničářům přinášel sníh tam, kde se to vůbec nehodilo.
Výsledkem všech potíží
byly desítky zpožděných a odřeknutých vlaků a bohužel
i množství nespokojených zákazníků. Jak jsem se ale přesvědčil, mnoho z nich potíže
zaviněné počasím chápalo.
Za všechny cestující to shrnul
Jan Stružka z Hořic: „Jsou sice
velká zpoždění, ale vidím, že
železničáři dělají, co mohou.
Pořád lepší čekat na nádraží
nebo ve vlaku, než přenocovat
patnáct hodin v zavátém autě
jako ti chudáci v závěji u Sadové!“ Byla to těžká zkouška,
ale zaměstnanci drah nejen
na východě Čech v ní obstáli.
MARTIN NAVRÁTIL


zech přezdívaných kufr.
Měly koženkou potažené lavice s nízkou opěrkou zad,
na šířku vozu bylo umístěno pět míst k sezení a maminka s kočárkem nebo vozíčkář museli při nástupu překonat několik schodů. Na desítkách tratí je už
nahradily právě Regionovy
s pohodlnými, látkou potaženými sedačkami, s vysokými opěrkami zad a hlavy,
loketními opěrkami a pouze čtyřmi místy na šířku
vozu, částečně nízkopodlažní s bezbariérovým WC.
Zvýšení komfortu je vidět
na první pohled, nebo spíš
na první posezení.
Regionov je v současné době v provozu 120, první letos dodané soupravy zkvalitní cestování například na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje.
Do depa v Rakovníku nyní
míří stá dvouvozová jednotka. V minulém jízdním
řádu jsme denně plánovali nasazení celkem 70 souprav, letos je jich už 106.
Loni ujely Regionovy denně necelých 27 tisíc kilometrů, v jízdním řádu 2010 to
bude již téměř 40 tisíc. Kromě zvyšujícího se počtu najetých kilometrů ale Regionovám přeji především rostoucí počet spokojených zákazníků.

anketa
Jak se podle vás zlepšily
vlaky od roku 1989?
František Pecho

Signalista
Celkem se zlepšily, ale vše je
o penězích. Relativně zastaralý vozový park se nedá zlepšit z hodiny na hodinu. Zvýšila se čistota.

Miroslava Jantačová
Cestující
Před dvaceti
lety bývala často zpoždění.
Nyní je to v tomto ohledu lepší.

Jan Veselý

Bývalý výpravčí
Někde je zlepšení hodně vidět.
Jsou nové vozy,
zvýšila se rychlost, jsou kvalitnější služby
a zaměstnanci se chovají jinak. Ale stále je co zlepšovat.
(mn)

2

Aktuality

vize 2012
Získáváme
pomoc z EU
V posledních pěti
letech byly České
dráhy úspěšné při
získávání peněz
z evropských fondů.

P

okud České dráhy potřebují spolufinancovat
konkrétní aktivity z EU, nastupuje projektový tým složený z odborníků. Samotná příprava žádosti je odvislá od velikosti projektu,
zpravidla se jedná o období
jednoho až tří měsíců. Po-

Jan
Příleský
Ředitel Projektové
kanceláře
díváme-li se na dosavadní
působení ČD na poli dotací za posledních cca pět let,
lze hodnotit výsledky jako
velice úspěšné. Konkrétně
šlo například o projekty zaměřené na vzdělávání našich pracovníků, projekty
zabývající se přenosem informací na vozidlech, ale
i studie rozvoje severojižního spojení v Evropě. Mezi
nejvýznamnější investiční
aktivity patří např. oprava
školicího střediska v České
Třebové, vybavování vozidel
systémem ETCS a plánované pořízení systému GSM-R
do hnacích vozidel.
Za uplynulých pět let České dráhy dostaly z EU již cca
240 milionů korun. Velikost dotace se pohybuje od 35
do 85 procent nákladů. Zpracování a realizace projektů ČD spadá do náplně skupiny, která je dnes součástí
Projektové kanceláře. Je velkou výhodou, že jsme schopni vlastními silami zabezpečit dotační a projektový
management, čímž dochází k významné úspoře nákladů. Kdo má nějaký návrh
na realizaci projektu a zajímalo by ho, zda je možné
pro tyto činnosti využít dotace z EU, může kontaktovat
pracovníky Projektové kanceláře, Aleše Bartheldiho
nebo Radka Dvořáka.

z médií
Starostové chtějí
návrat vlaků
Právo publikovalo 15. ledna
článek o snaze starostů obcí
ve Šluknovském výběžku rozšířit provoz vlaků.

Ústecký kraj loni zrušil vlaková spojení, která
ve všední dny obsluhovala
obce ve Šluknovském výběžku. Na levnější autobusy se
ale hromadí stížnosti. Kraj
sliboval nápravu, podle starostů však problémy trvají.

Sprejeři řádí
na Vysočině
TV Prima a Havlíčkobrodský deník 11. ledna informovaly o škodách, které způsobili vandalové na majetku ČD
v Kraji Vysočina.

Škodu za necelé 3 miliony korun napáchali sprejeři
Českým drahám na Vysočině. Jejich terčem se nejčastěji staly zdi a hlavně odstavené vagony. Nejhorší situace zažívají na hlavním nádraží v Jihlavě.

Staré pantografy
postupně mizí
MF Dnes otiskla 15. ledna
článek o obnově vozidlového
parku v okolí Prahy.

Staré elektrické pantografy by do dvou let měly téměř úplně zmizet ze středočeských tratí. Při stávajícím tempu obnovy vlaků lze
předpokládat, že se cestující po roce 2012 setkají se starým pantografem jen výjimečně.
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Naši házenkáři volí vlak

Před odjezdem
na mistrovství Evropy
v Rakousku se členové
našeho házenkářského
mužstva vyjadřovali
ke sportovní strategii
i k výhodám cestování
na železnici.

Házená v Česku

D

Č

eská házenkářská reprezentace bude bojovat na mistrovství Evropy v Rakousku. Jedním z partnerů házenkářů jsou i České dráhy, které v pátek 15. ledna přepravily vlakem EuroCity 77 Antonín Dvořák sedmnáctičlenný
tým do Vídeňského Nového Města, kde se naši utkají ve skupině
D s mužstvy Maďarska, Francie
a Španělska. První tři týmy z každé skupiny se kvalifikují do hlavního kola, které proběhne od 24.
do 28. ledna ve Vídni a v Innsbrucku. Ostře sledovaná semifinále a finále pak budou odehrána
ve Vídni 30. a 31. ledna.

NASTUPOVAT. Národní mužstvo použilo EC Antonín Dvořák.

Tuto znalostní a tipovací soutěž
uspořádal Český rozhlas 1 - Radiožurnál ve spolupráci s Českými drahami.

Po kolejích
je to pohodlnější

Sportovci předávali výhry

O tom, v jaké formě jsou naši reprezentanti po čtyřdenním technickém a kondičním soustředění v Plzni, vypravovali sportovci
novinářům den před odjezdem
na tiskové konferenci. Akce se
konala v dejvickém hotelu Praha
a přítomni byli trenér reprezentace a bývalý vynikající hráč Martin Lipták, kapitán mužstva Karel Nocar a hráči Dan Kubeš a Filip Jícha – oba jinak působící v německých týmech.

V POHODĚ. Při cestě do Rakouska měli házenkáři tolik prostoru,
který by jim letadlo či automobil neumožnily.

Foto michal málek (3x)

čekání na letadlo
je unavuje
a autobus není
v zimě spolehlivý.
Řada dotazů reportérů se nemohla nedotknout výkonnostní
úrovně a formy soupeřů ve skupině D, z nichž hlavně Španělé
a Francouzi jsou na světové špičce. Podle Dana Kubeše experti pasují Francouze na favorita.
„Můj názor je, že bychom mohli
uzmout body těm vepředu,“ řekl
Filip Jícha. Trenér Lipták ale nabádal ke střízlivému uvažování:
„Koncentrovat se na Maďary by
bylo strašně naivní a nebezpečné,
nikdo není neporazitelný. Máme

omácí házenkářský tým se
po rozdělení republiky snaží navázat na slavnou minulost československého týmu.
Na mistrovství světa v Chorvatsku 2009 se bohužel nekvalifikoval, zato předvedl zdařilý postup na EURO 2010, mimo
jiné i vítězstvím nad olympijskými šampiony z Francie. Dosud nejlepšího výsledku dosáhl 6. místem na MS roku 1996
a 14. místem na mistrovství
Evropy 2008 v Norsku. Házená
u nás zaznamenává v posledních letech vzestup zájmu, Český házenkářský svaz má už více
než 20 tisíc členů.

CO SI PŘEJETE? V jídelním voze si sportovci v klidu a v příjemném
prostředí vybrali z nabízené nabídky nápojů a pokrmů.
perfektní individuality, jdeme
do boje s tím, že chceme vyhrát,
i když se to nemusí podařit.“
Na tiskové konferenci také přítomní sportovci slavnostně pře-

dali pětici výherců soutěže vouchery Českých drah na bezplatné
cestování po železnici, vstupenky na jedno z utkání mistrovství
Evropy a upomínkové předměty.

Jak se mi trenér Lipták svěřil, on
i celý tým se těší na cestu vlakem.
Doufá, že to bude pohodlnější
a hlavně za současných sněhových podmínek spolehlivější než
autobusem, který do Rakouska
převeze výstroj hráčů. „Na žádné mistrovství jsme zatím nejeli s takovým předstihem, všichni hráči jdou za společným cílem: uspět. A využijí k tomu každou tréninkovou jednotku,“ dodal na konferenci Kubeš a později
krátce zavzpomínal, jak před řadou let jezdíval s rodiči lůžkovým
vozem přes noc do Zvolena: „To
mělo svoje kouzlo.“
Na cestování vlakem zavzpomínal i kapitán Karel Nocar.
„Vlakem jezdím velice rád, pro
mě je to nejpříjemnější prostředek dopravy. Lepší než se kodrcat
po dé jedničce autobusem nebo
čekat na letadlo, to hodně unavuje. Vlak, pokud nebude kalamita, je velice pohodlný,“ řekl přední český házenkář a připomněl,
že on sám vlak velmi často používá ve Francii. „Tam hodně jezdíme vlaky TGV, v Paříži sídlí asi
šest klubů, tak se tam vždy dopravujeme vlakem. I když je to asi
500 kilometrů, dojedeme vždycky načas. Po Česku sice běžně jezdí autem, ale nikdy neříká nikdy:
„Kolikrát si říkám, že když jsem
z Plzně a manželka z Ostravy, že
kdybychom neměli tolik věcí, tak
by bylo možná lépe jet vlakem.“

Martin Navrátil

pro vás
Jarní výuka
cizích jazyků
Společnost Skřivánek
vám nabízí zajímavé
slevy na jarní jazykové
kurzy i některé
další služby.

V

období od 14. ledna
do 22. února letošního
roku mají zaměstnanci Českých drah a jejich rodinní příslušníci možnost získat slevu ve výši 15 procent
na jarní jazykové kurzy pro
veřejnost u agentury Skřivánek. Nabídka se týká také
individuálních kurzů přes
Skype či tzv. FLEXI kurzů,
kterých se účastní od dvou

Viktoria
Stepanjuk
Manažerka
projektu
ČD Bonus
do osmi studentů. Pro získání slevy je zapotřebí vyplnit ve zmíněném období
písemnou či on-line objednávku a uhradit cenu kurzu nejpozději do 22. února. Kromě on-line objednávky je možné se na kurzy závazně přihlásit e-mailem,
telefonicky či osobně. Vždy
uveďte do poznámky heslo České dráhy. Kompletní
nabídky kurzů a kontakty
na pobočky ve vašem okolí
najdete na webových stránkách www.skrivanek.cz.
Společnost Skřivánek
působí na českém trhu
od roku 1994 a své služby nabízí ve 23 městech
po celé republice. Kromě
toho působí ve 13 zemích
světa. Již přes dva roky je
také partnerem zákaznického programu ČD Bonus
a standardně nabízí slevu 10 procent na své služby držitelům In-karet a jízdenek v hodnotě 200 korun
a výše. Kvalita služeb společnosti Skřivánek vyplývá
z její dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem
zabezpečení jakosti podle norem EN ISO 9001:2001
od společnosti TÜV. Patří také mezi registrované
dodavatele pro Evropskou
unii.

Mimořádné události na dráze v minulém roce
P

odle předběžných statistik Drážní inspekce (DI) při
4 211 mimořádných událostech
na drahách v ČR v roce 2009 zahynulo 219 osob a dalších 717
bylo zraněno. To je sice nejmenší počet mimořádných událostí
od roku 2004 a usmrcených osob
od roku 2003, avšak statistiky DI
se ještě mohou změnit v souvislosti s vývojem zdravotního stavu postižených osob.
Počet zraněných je bohužel
nejvyšší od roku 2003 s výjim-

kou roku 2008. Provozovatelé
drah či dopravci loni nesli odpovědnost za přibližně 20 procent
všech mimořádných událostí
(v roce 2008 to bylo 23 procenta).
Z příčin na straně dráhy bylo loni
zraněno 32 osob a žádná osoba nezahynula.
Na železničních přejezdech se
loni odehrálo 227 střetnutí drážních vozidel s účastníky silničního provozu. Na přejezdech (zatím) zahynulo 37 osob a dalších
87 bylo zraněno. Počet nehod

a zraněných osob na přejezdech
byl nejnižší od roku 2003, kdy DI
vznikla. Nejvíce nehod s největšími následky se odehrálo na přejezdech s výstražnou světelnou
signalizací bez závor, na nichž
riskovalo 108 účastníků silničního provozu a v důsledku toho
zahynulo 23 osob a 54 bylo zraněno. Na přejezdech zabezpečených pouze výstražným křížem
se loni odehrála 103 střetnutí, při
nichž zahynulo 9 osob a 30 osob
bylo zraněno. Nejméně nehod,

a to 9, jsme loni evidovali na přejezdech se závorami, kde zemřelo 5 osob a 3 byly zraněny. Pouze
v jednom případě v roce 2009 se
jednalo o spoluúčast na nehodě
na straně železnice, v ostatních
případech šla odpovědnost za nehody mimo železnici.
Nejzávažnější nehodou na přejezdu bylo střetnutí osobního vlaku z Černého Kříže do Českých
Budějovic s osobním automobilem dne 10. července 2009 mezi
Horní Planou a Černou v Pošuma-

ví, při kterém zahynuly 2 osoby
a další 2 lidé byli zraněni.
Vlaky v roce 2009 srazily celkem 246 osob, z nichž zahynulo
174 a dalších 72 bylo zraněno. S výjimkou 4 případů (z nichž se navíc
ve 3 jednalo přímo o zaměstnance drah) nebyla příčina na straně
železnice. Nejtragičtější případ
se odehrál 27. dubna v Brně-Komárově, kde rychlík z Jeseníku
do Brna usmrtil na trati, která je
ze zákona veřejnosti nepřístupná, dvě děti.
(dicr)

Co jsme ukázali na brněnském výstavišti
Desetitisíce lidí dorazily
do Brna na veletrhy
GO a Regiontour.
Mezi vystavovateli
nechyběly České dráhy.

O

d 14. do 17. ledna probíhal
v Brně další ročník veletrhů cestovního ruchu GO
a Regiontour. V nově otevřeném
multifunkčním pavilonu P mohli návštěvníci vstoupit do stánku
Českých drah a jejich dceřiné společnosti ČD travel.

Modelové kolejiště
u nejkrásnějšího nádraží

Na ploše osmdesáti metrů čtverečních se prezentovaly zejména
produkty In-karta, eTiket, ČD
Bonus, ČD Ski, REGIONet nebo
EuroNight. Cestovní kancelář
se pak snažila nalákat zákazní-

ky na nově koncipované katalogy s rozšířenou nabídkou zájezdů především na slunný jih, ale
i do tuzemských destinací.
Návštěvníci stánku Českých
drah si prohlédli modelové kolejiště či podlahovou videoprojekci s vláčky – tzv. pool systém, který je určen zejména dětem. Petra
Nekudová ze skupiny event managementu Českých drah potvrdila, že modelové kolejiště je
postaveno podle nejkrásnějšího
nádraží v České republice, jímž
se v loňském roce stala stanice
Zahrádky u České Lípy. „V pool
projekci jezdily malé lokomotivy na uměle vytvořeném přírodním pozadí a například pohybem ruky či nohy se tyto mašinky rozjely,“ uvedla slečna Nekudová.
Jana Johnová z cestovní kanceláře ČD travel potvrdila, že pestrá nabídka zájezdů byla v Brně

které je vzdáleno jen několik kilometrů od naší hranice. Současně jsme na letošním veletrhu zaznamenali velký zájem o cenově
dostupnější zájezdy do Chorvatska,“ informovala Jana Johnová.

Jednání se samosprávou

S ÚSMĚVEM. Hostesky pozují u stánku Českých drah.
určena nejen pro železniční zaměstnance, ale i širokou veřejnost. Oboustranný katalog zájezdů nabízí z jedné strany pobytové
a poznávací zájezdy do zahraničí

Foto AUTOR

a z druhé pak výlety a pobyty v tuzemsku a na Slovensku. „Nově
jsme zařadili celoroční pobyty
v atraktivním polském lázeňském městečku Kudowa Zdrój,

Ve výstavní expozici se konala
průběžně jednání regionálních
zástupců Českých drah s klienty
a zástupci samospráv. Ve čtvrtek
14. ledna přijal pozvání na stánek společnosti ČD nejdříve náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro dopravu Libor Joukl a později
i hejtman téhož kraje Jiří Běhounek. S ředitelkou KCOD Jihlava
Lenkou Horákovou hovořili o obnově vozového parku v regionu,
způsobech, jak vylepšit prostory
jihlavského městského nádraží,
ale i o možnostech zavedení integrovaného dopravního systému.
MARTIN HARÁK

Aktuality
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Kolejový obvod je správné řešení
nosti strojvedoucího. Bohužel ne
všichni si uvědomují, že počítače
náprav nejsou rozhodně z hlediska bezpečnosti rovnoprávnou náhradou kolejového obvodu. Odstraňováním kolejových obvodů přicházíme o dvě roviny bezpečnosti. První je absence informace pro strojvedoucího o stavu
příštího návěstidla, druhou absence hlídání celistvosti kolejových pásů, tedy PCK.

Společnost AŽD Praha dodá ještě letos nový
kolejový obvod pro vedlejší tratě. Má to být
pádný argument v odborném sporu, zda jsou
vhodnější kolejové obvody, či počítače náprav.

V

zhledem k zimnímu počasí, které nyní panuje,
se dostává do popředí otázka bezpečnosti provozu. A právě
o tom, jak fungovala zabezpečovací zařízení v období sněhové
kalamity, jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem.
Měla kalamita vliv na poruchovost zabezpečovacích systémů ?
Nezaznamenali jsme významný
nárůst poruch vlastních zabezpečovacích systémů, docházelo
však k výpadkům zejména vlivem zamrznutí výhybek a z důvodu PCK , tedy porušení celistvosti
koleje. V praxi se vždy jedná o nechtěný stav, který se může proje
vovat úplným či částečným lomem kolejnice nebo pouze drobnými trhlinami a jinými vadami. Takovéto případy jsou typické pro zimní počasí nebo pro výrazné výkyvy teplot.
Jak je naše železnice proti PCK
chráněna?
Vedle systému defektoskopie
máme na koridorových a hlav-

ních tratích pro zjišťování lomu
kolejnice významného pomocníka, a tím je kolejový obvod.
Celá trať je rozdělena na izolované úseky, které mají různé funkce. Jednou z nich je právě hlídání celistvosti kolejových pásů.
A že kolejové obvody právě v tomto počasí fungují příkladně, vidíme ze statistik. Ty ukazují zvýšení počtu případů náhlých změn
návěstního povolujícího znaku
na červenou a počtu poruch přejezdových zabezpečovacích systémů, které jsou ovládány kolejovými obvody, právě v reakci na PCK.
Moderní zabezpečovací systémy
poslední generace přímo ohlásí
druh poruchy a úsek, kde k poruše došlo. Obsluha či údržba identifikují příčinu poruchy a PCK odstraní.
V čem je tedy problém?
Kolejový obvod je skutečný fenomén v zajišťování bezpečnosti z hlediska PCK, ale má i další
funkce, například zajišťuje přenos návěstního znaku příštího
návěstidla na lokomotivu, a tak
spoluvytváří systém hlídání čin-

Zdeněk Chrdle
Generální ředitel AŽD Praha

P

o vystudování ČVUT nastoupil v roce 1983 do Automatizace železniční dopravy. Po privatizaci AŽD Praha vykonával od roku 1992
do roku 1994 funkci technicko-výrobního náměstka ředitele závodu Praha a v roce
1994 byl jmenován ředitelem tohoto závodu.O tři roky
později byl jmenován jednatelem společnosti a od poloviny roku 2003 až do současnosti vykonává funkci generálního ředitele a jednatele
společnosti AŽD Praha.
Je místopředsedou představenstva Sdružení podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a členem dalších tuzemských a zahraničních odborných organizací.

Proč se u nás kolejové obvody
vůbec mění za počítače náprav?
Startem byly problémy zejména
se šuntováním kolejového obvodu neboli špatnou vodivostí mezi
kolem vlaku a kolejnicí. Zejména
na lokálních tratích, kde je omezován provoz, dochází k stále častějšímu reznutí kolejnic, a mezi
kolem a kolejnicí se tak vytvoří
izolační vrstva, která nezaručí
správnou činnost kolejového obvodu. Moderní přejezdové systémy mají nyní ve svém jádru prvky, které zamezí problematice
špatného vodivého spojení mezi
kolem a kolejnicí. Dalším problémem byly případy nevodivého
spojení mezi kolem vlaku a kolejnicí, způsobené vysypáním vezeného substrátu na koleje.
Jak řešíte problém špatného
šuntování?
Bude odstraněn nasazením nové-

ho softwaru do zabezpečovacích
systémů. Dalším krokem k tomu,
aby byl ukončen proces výměny
kolejových obvodů za počítače náprav, je nový kolejový obvod pro
vedlejší tratě typu EVKO, kde je
zaručena funkčnost i u značně
rezavých kolejí a je o třetinu levnější než počítač náprav. Tento
nový kolejový obvod může být nasazen na stávající starší i novější přejezdové systémy. Současná
kabelizace může být potom využita třeba na doplnění přejezdníků, čímž se dále významně zvýší bezpečnost na přejezdech. Já
osobně nejsem proti používání
počítačů náprav, vždyť i naše firma je vyrábí a dodává, ale mohu
je doporučit pouze tam, kde je
traťová rychlost 60 km/h a nižší, i když normy hovoří i o rychlostech vyšších.
Ale když jsou regionální tratě osazeny hlavně počítači náprav, proč by měly mít přejezdy
na nich kolejové obvody?
To je samozřejmě logická otázka. Uvedu učebnicový příklad.
Trať Volary – České Budějovice je
dlouhá 90 km a je na ní 90 přejezdů. Pokud by byly rovnoměrně
rozmístěny a všechny by měly zabezpečení a kolejové obvody, měli
bychom z hlediska PCK hlídanou
téměř celou trať.
Petr Horálek

foto týdne

odpovídá
Pendolino
jako EuroCity
Proč na trati Praha –
Brno jezdí Pendolino
v taktu, a ne maximální
možnou rychlostí?

P

ár vlaků SC 72 a SC 73 vedený jednotkou Pendolino je součástí nabídky spojů vedených v relaci Berlín – Praha – Vídeň / Budapešť. Tyto spoje jsou v celé
své trase vedeny v pravidelném celodenním dvouhodinovém taktu, v úseku Praha – Břeclav pak ve výsledném jednohodinovém taktu. Tato mezinárodní linka je zaintegrovaná na úze-

luďka
hnulíková
Ředitelka Odboru
provozu osobní
dopravy
mí všech zúčastněných dopravců do národních systémů osobní dopravy a její výsledná trasa je daná nutným kompromisem každého z nich. V případě, že by
začalo docházet k úpravám
u jednotlivých spojů této
linky, rozpadly by se důležité přestupní vazby a současně by se narušil systém
ostatních vlaků osobní dopravy na jednotlivých společně pojížděných tratích,
jako je v tomto případě například příměstská doprava v okolí Vídně, Prahy nebo
Brna. Tyto příměstské spoje
jsou navíc provozovány pro
jiného objednatele, který
má logicky odlišné přepravní priority.
Aby bylo možné vést
všechny spoje v rychlejší pravidelné trase, bylo
by nutné nasadit na každý z těchto vlaků jednotku
řady 680. Tak tomu je například u spojů SuperCity
vedených v relaci Praha –
Ostrava, kde tyto vlaky vytváří sourodý celek s ostatními spoji ČD. Vytvoření takovéto homogenní nabídky ve směru do Vídně brání nízký počet těchto jednotek, který by nestačil
na současné pokrytí všech
vlaků SC Pendolino v obou
uvedených relacích.

doprava
Kolik nás
stojí kalamita

SVĚTLA NOCI. Pohled z motoráčku u stanice Martinice v Krkonoších. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo
bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Foto pavel venzara

Nové webové stránky lámou rekordy
Nový web Českých
drah funguje přibližně
měsíc a už stačil
pokořit rekord
v počtu denních
přístupů na stránky.

V

ysoká návštěvnost webových stránek ČD začala s příchodem masivního sněžení v pátek 8. ledna. Tehdy zaznamenaly asi 48 500 návštěv. Vlastní rekord padl v neděli 10. ledna, kdy bylo napočítáno
přibližně 57 500 uživatelů webu.

Neděle 10. ledna se zapíše
do našich statistik

„Běžná hodnota je tak 23 tisíc návštěv za den. Zmíněný rekord je
absolutní, vztahuje se na celou
dobu, kdy České dráhy na internetu působí. Překonalo to i čísla
po orkánech, nehodě ve Studénce
či v souvislosti se změnami grafikonu,“ říká Roman Menc, který se na přípravě a chodu stránek

podílí. V pátek 8. ledna se zobrazilo 385 tisíc stránek, o dva dny
později 450 tisíc. Když se sněhová
kalamita ve dnech 15.–18. ledna
vrátila, vysoká návštěvnost webu
se už tolik neprojevila – v neděli
17. ledna byla asi 28 tisíc návštěv.
Na vysoké návštěvnosti se podepsala nejen sněhová kalamita,
ale i to, že webové stránky v novém pojetí poskytují více informací a funkcí než dřív. Aplikace
jsou mezi sebou navzájem provázané, nabízejí komfortnější a intuitivnější ovládání. Své zásluhy na tom nese i nová elektronická mapa s vizualizací vytížení sítě – upozorňuje na výluky
a mimořádnosti, polohu a zpoždění všech vlaků na síti ČD s možností plynulé změny měřítka. Při
rozkliknutí symbolu vlaku, stanice nebo místa omezení se zobrazí krátký popis s propojením
na podrobnější informace.
A co lidé nejvíce na webu ČD
hledali? V pořadí od prvního místa to byly poloha vlaku, domovská stránka, vyhledávač spoje-

NA INTERNETU
PRO CESTUJÍCÍ

N

ové webové stránky začaly sloužit cestujícím
13. prosince 2009. Běžně se
na ně podívá asi 23 tisíc návštěvníků za den, v souvislosti
se sněhovou kalamitou se tento počet zvýšil až na rekordní
hodnotu přibližně 57 500 uživatelů z neděle 10. ledna.
CO LIDI ZAJÍMÁ
• Vyhledávač polohy vlaku
• Domovská stránka
• Vyhledávač spojení
• Info o omezení provozu
• Aktuality o kalamitě
• Elektronická mapa
CO SE CHYSTÁ
• Detailnější popis výluk
a mimořádností
• Zasílání informačních SMS
o poloze vlaku a mimořádnostech
• Revitalizace elektronického
obchodu

ní, omezení provozu, aktuality
o kalamitě a jako šestá skončila
e-mapa. „Vesměs máme pozitivní reakce. Pokud byly nějaké připomínky, tak jen k dílčím funkcionalitám a problémům. Při nasazování takto rozsáhlých portálů do provozu se drobným problémům nelze nikdy vyhnout
a musí se s nimi počítat,“ hodnotí první týdny provozu stránek Roman Menc.

Další služby
pro zákazníky

Webové stránky ČD rozhodně v této podobě neustrnou.
Od března se podle Romana Mence chystají další zlepšení: „Je to
například rozšíření tipů na cestu, kde přibude spousta volnočasových aktivit s železnicí. Plánuje se také rozšíření informačního systému omezení provozu
o detailnější popis výluk a mimořádností, zasílání informačních
SMS o poloze vlaku a později i o
mimořádnostech na mobilní telefony zákazníků. Také elektro-

nický obchod projde postupně revitalizací.“
Za zmínku stojí, že se podařilo implementovat zprávy o mimo
řádnostech a omezeních provozu
do systému UNIPOK. Prakticky
to znamená, že se každé pokladní v tomto systému na základě

cestující na webu
vyhledávali
HLAVNĚ polohu
vlaků a spojení.
požadavku cestujícího na cílovou
stanici objeví na obrazovce červená tabulka, po jejímž rozkliknutí se ukáží detailní informace o omezení provozu. Pokladní
by pak měla cestujícímu ohlásit
vzniklý problém a zeptat se, zda
cestující jízdenku opravdu chce.
Ten pak další cestu může zvážit.
České dráhy si tím vybudují u cestujících důvěru, což je k nezaplaMartin Navrátil
cení.

Náklady na zimní
údržbu železnice jsou
ve srovnání se silnicemi
zhruba šestkrát menší.

N

a tiskové konferenci Ministerstva dopravy byla
předložena finanční bilance nedávné sněhové kalamity v pozemní dopravě.
Na železnici, podle údajů
platných do 11. ledna, SŽDC
nasadila 3 560 vlastních zaměstnanců a 1 228 pracovníků externích firem, jejichž
mzdové náklady vyčíslila
na 13,5 milionu korun. V terénu bylo nasazeno 119 strojů a zařízení. Pokud se započítají i tři miliony korun
na poruchy a technické škody, činí předběžný odhad
asi 19,5 milionů korun.
Naproti tomu péče o silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice je podstatně dražší. Pracovníci zimní údržby na nich najezdili cca 357 tisíc km, vysypali
21 tisíc tun soli a rozstříkali
asi 5 milionů litrů solanky.
Do terénu vyjelo podle ŘSD
1 442 sypačů, 164 sněhových
fréz, 277 šípových pluhů,
562 nakladačů soli a 1 124
dalších strojů. Odhad nákladů na likvidaci kalamity
na silnicích představuje asi
124 milionů korun, tedy víc
než šestkrát více než v případě údržby železnice.(mn)
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Terminál místo nádraží

ČD Cargo rozšiřuje halu v logistickém centru

N

a počátku byl kontejnerový terminál v prostoru bývalého překladiště RoLa. Terminál je v provozu od roku 2006 a po modernizaci a rozšíření za provozu
byl roku 2008 předán do plného užívání provozovateli ČD
DUSS Terminál, dceřiné společnosti ČD Cargo. Do konce roku 2009 zde bylo přeloženo více než 60 tisíc ložných
jednotek. Dnes se odtud odbavují ucelené vlaky do Terstu, Duisburgu a Hamburku
Billwerderu.
Rozvoj logistického centra pokračuje výstavbou
skladové haly o světlé výšce 10 m a s kolejovým napojením haly. Stavební prá-

ce byly zahájeny loni v létě
a předpokládá se, že by měly
být ukončeny do letošního
léta. Sklad má plochu 42 tisíc
m2, délka koleje uvnitř haly
je 400 metrů. Součástí jsou
i administrativní prostory
o rozloze více než 1 000 m2,
před halou bude k dispozici 40 míst pro parkování kamionů a 30 pro osobní auta.
ČD Cargo po dokončení objektů bude disponovat moderním skladovým areálem
třídy A s kolejovým napojením, prostřednictvím něhož
bude možné nabízet logistické služby sávajícím i novým zákazníkům. Strategie
ČD Cargo počítá se třemi centry v ČR.

LOSTR má smlouvu roku
Vyrobí dieselhydraulické lokomotivy Maxima.

Č

eský výrobce vagonů a lokomotiv LOSTR, který
loni vyrobil tisícovku vozů,
zaznamenal výrazný podnikatelský úspěch. Po dlouhodobém vyjednávání přijeli 12. ledna do Loun zástupci německé společnosti Voith
Turbo GmbH & Co Peter Jöns
a Hinrich Krey, aby podepsali
licenční smlouvu na výrobu
lokomotiv. Jedná se o exkluzivní smlouvu na dobu neurčitou, která platí pro výrobu
lokomotiv určených pro země
střední a východní Evropy
(kromě býv. SSSR).
Na základě podepsané
smlouvy bude LOSTR vyrábět
nejmodernější a zároveň nejžádanější dieselhydraulic-

ké lokomotivy typu Maxima.
Jde o výkonné, bezpečné stroje s jednoduchým ovládáním
disponující objemem nádrže
9 tisíc litrů. Německý výrobce bude do lokomotiv dodávat
motor, převodovku a rozvodnou skříň, ostatní části, včetně finální montáže a uvedení do provozu, má na starosti
LOSTR. Podle slov generálního ředitele společnosti LOSTR Radka Rybáčka do konce
letošního roku vyrobí v Lounech ve spolupráci s firmou
Voith Turbo první prototyp
lokomotivy a v roce 2011 již
rozjedou komerční výrobu
v řádech desítek kusů. První
zájemce už mají na seznamu
čekatelů.

Premiér v Pardubicích

Vládní delegace jednala se zástupci univerzity.

V

e středu 13. ledna na pozvání rektora Jiřího Málka navštívili Univerzitu Pardubice předseda vlády České republiky Jan Fischer a ministryně školství Miroslava
Kopicová. Mezi 10. a 11. hodinou se v univerzitní aule
v kampusu v Pardubicích-Polabinách uskutečnilo jednání s představiteli Univerzity
Pardubice, rektorem, čtyřmi
prorektory univerzity a kvestorem.

V rámci návštěvy si premiér s ministryní prohlédli knihovnu a nový areál Fakulty chemicko-technologické, jehož stavba byla v univerzitním kampusu dokončena v závěru roku 2008 a který
plně začal sloužit výuce a vědecko-výzkumné činnosti
nejstarší, šedesátileté fakulty univerzity v právě probíhajícím akademickém roce, tj.
od října 2009.
(cargo, mn)

stalo se
Tři nehody v jeden den
V pondělí 18. 1. zahynuli na přejezdech dva lidé.

H

ned tři nehody na železničních přejezdech
ochromily vlakovou dopravu v České republice v pondělí 18. ledna. Všechny se přitom udály na přejezdech zabezpečených výstražnou světelnou signalizací bez závor,
tedy na přejezdech, kde podle
dlouhodobých statistik řidiči
nejvíce riskují.
Nejprve v 5.06 hodin
ráno se na přejezdu v Jirkově na Chomutovsku střetl
osobní vlak jedoucí z Jirkova
do Klášterce nad Ohří s osobním automobilem. Jeho řidič utrpěl těžké zranění. Škoda na vlaku činí 50 tisíc,
na automobilu 100 tisíc korun. Zabezpečovací zařízení bylo v činnosti, na jednokolejné trati nejezdily vlaky

až do 7.50 hodin. Ve 13.58 hodin se v Troubsku na Brněnsku střetl osobní vlak jedoucí z Brna do Jihlavy s osobním
autem. Na místě zahynuli řidič (ročník 1988) a jeho spolujezdec (ročník 1990) v automobilu. Odhad škody na vlaku činí 50 tisíc, na automobilu pak 100 tisíc korun. V 16.14
hodin se v Jindřichově Hradci střetl osobní vlak jedoucí
z Veselí nad Lužnicí do Počátek-Žirovnice s osobním automobilem. Nehoda se obešla
bez zranění. Provoz na trati
byl přerušen do 17.30 hodin.
Od začátku roku do pondělí 18. ledna se na železničních přejezdech v ČR odehrálo 16 střetnutí, při kterých
(zatím) zahynuli 4 lidé a dalších 8 bylo zraněno.

Motoráček v zajetí sněhu
Trať do Ledečka byla 16 hodin bez provozu.

D

ruhé kolo sněhové kalamity vyšlo opět na víkend, tedy na sobotu 16. a neděli 17. ledna. Velké problémy s udržením sjízdnosti tratí byly zejména na Vysočině, na Jesenicku a prakticky všude tam, kde vál i silný vítr. Na regionální trati Svitavy – Polička – Žďárec
u Skutče museli zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty hned několikrát frézovat trať od navátého sněhu. Jeho přívaly také zcela

paralyzovaly provoz na lokální trati Kolín – Ledečko. V neděli 17. ledna uvázl u zastávky Mitrov mezi Uhlířskými
Janovicemi a Ledečkem motorový vlak a doprava tu byla
přerušena na 16 hodin. Problém činilo zajistit i náhradní autobusovou dopravu, protože silnice vedoucí k vlakovým zastávkám byly mnohdy
nesjízdné. Celou trať se podařilo zprovoznit teprve v pondělí v 11.20 hodin dopoledne.

(dicr, mn)

STAVENIŠTĚ. Budoucí železobetonová lávka, která překlene celé nádraží, zajistí pohodlný přístup k vlakům i autobusům.

V Uherském Brodě
připravuje tamní
radnice ve spolupráci
s Českými drahami
postupnou přeměnu
nádraží na součást
moderního dopravního
terminálu. Stavební
práce již probíhají.

V

době mé návštěvy panoval
u uherskobrodského nádraží čilý stavební ruch.
Dělníci právě s pomocí těžké mechanizace stavěli novou bezbariérovou přechodovou lávku, která
protne vzduchem celý prostor nádraží. Práce jsou součástí rozsáhlé revitalizace, která po skončení
tzv. druhé etapy přemění vlakové nádraží Českých drah na součást moderního dopravního terminálu.

Bezbariérový přestup
z autobusu na vlak

„Chceme zkulturnit cestování
veřejnou dopravou jak pro občany, tak i návštěvníky našeho města. Z tohoto důvodu nyní
navazujeme na původní projekt z osmdesátých let minulého století, kdy bylo v plánu bezbariérové propojení centra a jižní části města a současně i vybudování dopravního terminálu,“ řekl mi starosta Uherského

FOTO autor

né finanční náklady mají činit
asi 80 až 90 milionů korun. Větší část finančních prostředků ale
půjde z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operační-

Většina nákladů
projektu bude
hrazena
z Evropské unie.

VIZUALIZACE. Takto mají podle jedné z variant vypadat prostory
před nádražím za několik let.

Brodu Ladislav Kryštof. Dozvěděl
jsem se také, že zmíněná lávka
byla součástí investičního záměru už před více než dvaceti lety,
ale po roce 1989 na její realizaci
nedošlo a od projektu bylo upuš-

Autobusové
nádraží se
stane součástí
železniční stanice.
těno, i když stavební práce tehdy
již začaly. „Nápad byl oprášen až
před třemi lety, kdy byly na projekt přislíbeny finanční prostředky z evropského Regionálního operačního programu,“ vy-

FOTO archiv města uherský brod

světlil mi problémy s lávkou starosta Kryštof.
Druhá etapa revitalizace má
být podle plánu zahájena pravděpodobně začátkem příštího roku a dokončena nejpozději o dva roky později. „V této fázi
přesuneme autobusové nádraží
do jižní části prostoru železniční
stanice tak, aby bylo možné bezbariérově přestupovat z linkových či městských autobusů přímo do vlaků Českých drah. Určitě se budeme na celé akci podílet
finančně s Českými drahami, ale
musíme ještě vést diskuzi o tom,
v jakých poměrech si rozdělíme
náklady,“ říká Ladislav Kryštof.
V současné době se podle jeho
vyjádření zpracovává dokumentace pro územní řízení. Předběž-

ho programu. „Předpokládám,
že České dráhy nám finančně pomohou při rekonstrukci své výpravní budovy, ve které se předpokládá umístění služebních
místností a informačního centra zdejšího autobusového dopravce ČSAD Uherské Hradiště,“ doplnil starosta.

Odpočinková zóna
v rušném městě

Po dokončení celého projektu budou moci obyvatelé i návštěvníci města použít také parkoviště
typu P + R pro individuální dopravu. Do prostoru před terminálem bude umístěna vodní fontána a osazena zeleň. „Před výpravní budovou Českých drah
chceme vytvořit jakousi odpočinkovou zónu se stáním pro vozy
taxislužby,“ řekl Ladislav Kryštof. Lidé tak budou moci v příjemném prostředí načerpat sílu
na další cestu.
MARTIN HARÁK

RSM: Šumperk – brána do Jeseníků
Během dvou let se
nádražní budova
v Šumperku stala
chloubou železnice
i města.

Š

umperk se svého nádraží dočkal již v roce 1873. Výpravní budova byla tehdy postavena ve velkolepém duchu, vždyť
městu se s ohledem na nádhernou architekturu a výstavnost
přezdívalo malá Vídeň. Po mnoha letech užívání a služby došlo
v roce 2005 k zahájení celkové rekonstrukce budovy. Práce probíhaly za provozu a přes některé komplikace byla stavba v roce
2007 úspěšně ukončena.

NYNÍ. Během rekonstrukce získala fasáda opět původní podobu,
což je znát zejména u štukových výzdob a barvy omítky.

Důraz na původní
a odolné materiály

Během těchto dvou let byla provedena rekonstrukce všech rozvodů v objektu, zastřešení a fasády, výměna oken a dveří. Dispoziční změny vedly ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců a ke vzniku nových komerčních prostor.
Veřejné záchody byly vybaveny
z větší části nerezovými před-

DŘÍVE. Ani v zašlém stavu si nelze nevšimnout, že výpravní budova byla postavena ve velkolepém provedení.

FOTO autor (2x)

měty, které jsou více odolné vůči
útokům vandalů. Došlo i na úpravy vestibulu, dlažby a omítky.
Rekonstrukce musela být prováděna tak, aby byl zachován původní architektonický ráz celé
budovy, zejména u štukových
výzdob na fasádě a ve vestibulu
výpravní budovy. V co největší
míře byly použity původní materiály – kamenné venkovní parapety a obklady – a materiály s vysokou životností, např. měděný
plech. S ohledem na klimatické
podmínky se někde přistoupilo
na elektrické vyhřívání žlabů.

Dům roku 2007

Rekonstrukce výpravní budovy
v žst. Šumperk byla svým rozsahem jednou z největších investic Českých drah v Olomouckém
kraji v poslední době. O tom, že
to byla stavba s dobrým výsledkem, svědčí i fakt, že město
Šumperk udělilo nádražní budově v roce 2007 ocenění Dům roku.
Po provedené elektrizaci tratě Zábřeh na Moravě – Šumperk se zde
nyní dokončují poslední zásahy
do výpravní budovy a jejího okolí. Na mnoho let je tak vystaráno.

Gabriel Jursa
Autor je ředitel RSM Olomouc.
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průmysl
Zřízení školicího
střediska ve Velimi

Z

ačátkem ledna byl odsouhlasen projekt Zřízení školicího střediska pro
železniční interoperabilitu na ZC VUZ Velim, který
VUZ jako člen Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury v rámci výzvy 1 programu
Školicí střediska Operačního programu podnikání
a inovace (OPPI) podal v říjnu loňského roku. Vybudování střediska předpokládá
VUZ během letošního roku
tak, aby v jeho závěru mohly být zahájeny semináře
a školení zahrnující především problematiku aplikace železniční interoperability. Zařízení bude sloužit pro
školení zákazníků VUZ, a to
jak tuzemských, tak i zahraničních.

Škoda zajistí provoz
v depech metra

S

polečnost ŠKODA
TRANSPORTATION získala do svého portfolia další činnost – bude zajišťovat servis pro významnou
část pražského metra. Plzeňská firma nabídla počátkem letošního roku Dopravnímu podniku hl. m. Prahy v rámci outsourcingu
převzetí provozu dep linek
metra A a B. Jedná se o tzv.
Full Servis pro depa metra na Zličíně a v Hostivaři
a opravárenský závod (dílny) v Hostivaři.

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy s touto
nabídku souhlasilo a v průběhu minulého roku se
uskutečnily veškeré přípravy týkající se legislativních
i technických úkonů. Se zástupci DP byly podepsány
všechny smlouvy a očekával
se souhlas pražských radních. Dne 8. prosince 2009
byla akvizice schválena Radou hlavního města Prahy.

Řízení pro stroje
řady 741

K

oncem loňského roku
byly na okruhu ve Velimi
úspěšně dokončeny zkoušky
dieselelektrické lokomotivy
řady 741 (původně 742, přečíslovaná kvůli vyšší hmotnosti). Technologie lokomotivy řídí distribuovaný systém Unicontrols, který kromě základních funkcí říze-

ní zajišťuje také komunikaci WTB pro řízení připojených vozidel, komunikaci
CAN pro diagnostický displej, protiskluzovou a protismykovou ochranu a součinnost elektrodynamické
a doplňkové pneumatické
brzdy v závislosti na aktuální brzdné síle.
Čtyřnápravová lokomotiva má střídavě-stejnosměrný přenos výkonu
do 4 trakčních motorů. Výkon spalovacího motoru je
1 000 kW a splňuje současné požadavky na exhalace EU IIIA. Trakční výkon je
800 kW, maximální rychlost pak 100 km/h. Pomocné pohony mají hydraulický
přenos výkonu.
První vyrobená lokomotiva je určena pro firmu Unipetrol doprava, v roce 2010
se počítá s dalšími kusy pro
ČD Cargo.
(acri)
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Kde se jezdí nejrychleji
Přestože nejrychlejší
vlaky v jednotlivých
zemích světa mírně
zpomalily, světové
železnice jako celek
zrychlují a lámou další
rychlostní rekordy.

Do klubu asijských vysokorychlostních hráčů je třeba ještě
započítat Jižní Koreu s maximální rychlostí na rychlodráze 300
km/h a nejvyšší cestovní rychlostí 200 km/h.

Evropa se snaží
držet krok

O

dborný časopis Railway
Gazette přináší již od
roku 1975 přehledy nejrychlejších spojů světa, které
řadí do srovnávacích tabulek.
Za tu dobu se nejvyšší dosažená
cestovní rychlost na nejrychlejším úseku zvýšila ze 170 km/h
na téměř 280 km/h.

V čele Francie a Japonsko

Dlouhodobě patří první dvě příčky Francii a Japonsku. V roce
2009 byly podle Railway Gazette
vůbec nejrychlejšími pravidelnými vlaky světa hned tři spoje francouzských TGV na vysokorychlostní trati LGV Est mezi
stanicemi Loraine a ChampagneArdenne. Vzdálenost 168 kilometrů mezi těmito zastávkami urazily za 37 minut průměrnou rychlostí 271,8 km/h. V roce 2007 byl
na tomto úseku ale dosažen ještě
lepší výkon průměrnou rychlostí
279,3 km/h.
Velmi dobré výsledky mají
Francouzi i na dalších úsecích vysokorychlostní sítě, kde je možno
jezdit až 320 km/h. Například vlak
TGV 26551 překonal 730 kilometrů
mezi Paříží a jihofrancouzským
Aix-en-Provence za 173 minut díky
cestovní rychlosti 253 km/h.
O něco pomalejší vlaky mají
v Japonsku. Zrychlování dopravy zde začíná narážet na hlučnost v hustě obydlených oblastech a také na stáří vysokorychlostní sítě. Nejstarší úseky Tokaido Šinkansen mezi Tokiem
a Ósakou jsou v provozu už téměř
50 let, první japonské rychlovlaky se rozjely v roce 1964 tehdy neuvěřitelnou rychlostí 210 km/h.
Dnes se zde jezdí až třístovkou,
nejrychlejší japonské spoje dosahují průměrných hodnot kolem 250 km/h. Vůbec nejrychlejšími spoji mají být vlaky Nozomi
1 a 95 mezi Hirošimou a Kokurou
s rychlostí 256 km/h.

Asie útočí na rekordy

Pozici třetí země světa má Tchaj-wan. Zatímco v roce 1975 trvala cesta běžným vlakem mezi
současnými cílovými stanicemi
rychlodráhy 5 hodin, dnes ura-

FRANKFURT. Z obchodního centra Německa vyjíždějí nejrychlejší
vlaky směrem na Kolín nad Rýnem.

JEDNIČKA. Francie drží primát nejen v rámci Evropy. 
zí rychlovlak tuto trasu za přibližně 90 minut. Hned 23 vlaků
mezi městy Tchaj-čung a Kao-siung dosahuje cestovní rychlosti 244,8 km/h.
Dalším hráčem na poli vysokorychlostní dopravy je Čína a lze
očekávat, že se v příštích letech
vyhoupne na jednu z nejvyšších

Údolím Kašmíru již
mohou jezdit vlaky
K
dyž předseda vlády Manmohan Singh vypravil na podzim loňského roku vlak z Anantnagu do Quazigundu, slavnostně zahájil provoz na posledním,
18 km dlouhém úseku železnice údolím Kašmíru. V současné
době osamocená trať bude napojena na indickou železniční síť
v Udhampuru, a zajistí tak dopravní spojení za každého počasí mezi státem Džammú a Kašmír a zbytkem Indie, které bylo
označeno jako státní priorita.
Zbývá však ještě dokončit 167 km
dlouhý úsek mezi Udhampu-

FOTO MICHAL MÁLEK

rem a Quazigundem, u kterého
vzniklo zpoždění kvůli stavebním potížím.
Studie pro železnici s rozchodem 1 676 mm byly zahájeny
v roce 1997 spolu s výzkumem požadavků na výstavbu a předpovědí hustoty provozu. Podrobná stavební studie obtížné trasy napříč
hornatým terénem následovala
v roce 2001.
Jako zajímavost můžeme
uvést, že Quazigund je s nadmořskou výškou 1 722 m nejvýše položenou stanicí se širokým rozchodem v Indii.
(acri)

FOTO AUTOR

pozic. Již nyní jí patří první pozice, pokud jde o maximální rychlost na vysokorychlostních tratích – 350 km/h. Nejrychlejší vlak
mezi Pekingem a městem Tchien-ťin dosahoval rychlosti 236
km/h, přitom v roce 2007 nepokořil nejrychlejší vlak Číny ani
dvousetkilometrovou hranici.

Vysokorychlostní doprava se
rozvíjí také v Evropě, kde došlo
ke zvýšení rychlostí díky nově
otevřeným úsekům rychlodrah.
Druhá příčka na kontinentu patří kdysi zaostalému a chudému
Španělsku s maximální rychlostí 300 km/h a cestovní rychlostí nejrychlejších vlaků přes 230
km/h. Vůbec nejrychlejší tratí španělských drah byla v roce
2009 podle Railway Gazette spojnice Madridu a Zaragozy, kde
hned dva vlaky AVE dosahovaly
cestovní rychlosti 236 km/h.
Španělským vlakům sekundují svou rychlostí mezinárodní
rychlovlaky provozované na severu Francie a na nových rychlodráhách v zemích Beneluxu.
První pozice však patří rychlovlaku Thalys Soleil s několika téměř neuvěřitelnými parametry.
Tento vlak totiž projede 832 kilometrů mezi Bruselem a jihem
Francie bez zastávky! K překonání této vzdálenosti mu stačí 211
minut a díky tomu dosahuje cestovní rychlost 236,5 km/h. Před
dvěma lety byl přitom ještě o 7
minut rychlejší, což představovalo více než 240 km/h.
Teprve další pozici obsadili Němci a jejich rychlovlaky
ICE s maximální rychlostí 300
km/h. Především poslední a nejrychlejší generace, soupravy ICE
3, se potýkají již delší dobu s problémy v podobě závad a dokonce
lomů náprav. Kvůli tomu byla významně snížena jejich rychlost
a častěji se musí podrobovat kontrolám. Nejrychlejší německou
tratí je spojnice Frankfurtu nad
Mohanem a Kolína nad Rýnem.
Rychlovlaky zde na různých úsecích a mezi jednotlivými stanicemi dosahují cestovní rychlosti od 210 do 226 km/h.
Maximálních 300 km/h je
dnes povoleno i na vysokorychlostních tratích v Itálii a ve Velké
Británii. Většina rychlých tratí
v těchto zemích ale povoluje rychlost kolem 200 km/h. Do skupiny zemí s limitem 200 km/h dnes
patří také Švédsko, Rakousko
nebo Finsko, nově uvádí do provozu své rychlovlaky také Rusko.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

S využitím Railway Gazette.

Vozy metra pro linku 4
směřují do São Paula
V
ýrobní závod Hyundai Rotem zahájil dodávku 14 šestivozových vlakových souprav bez
strojvedoucího pro linku 4 metra v São Paulu, které byly objednány v roce 2007.
Trasa linky 4 z Luz do Vila Sônia je dlouhá 12,4 km a její stavbu provádí podnik MetroQuatro
podle 30 let staré dohody o koncesi PPP se společností Companhia do Metropolitano de São Paulo. Systém řízení vlaku založený
na telekomunikačním zařízení
Trainguard MT zajišťuje firma
Siemens. První úsek mezi stani-

cemi Luz a Butantã má být otevřen již letos v březnu, zahájení
provozu na další části se očekává
přibližně za tři roky.
Od roku 2003, kdy Brazilské železnice v vstoupily na železniční
trh, zvítězila jihokorejská firma
také v soutěži na dodávku 24 vozů
pro metro v Salvadoru a 80 elektrických jednotek EMU pro příměstskou dopravu v Riu de Janeiro. Hyundai Rotem navrhuje také
vlakové soupravy KTX-II pro vysokorychlostní trať, které by spojily
Rio de Janeiro s městy São Paulo
a Campinas.
(acri)

rakousko
Z Transalpinu
se stane Railjet

T

radiční pár vlaků EC
162/163 Transalpin z Vídně do Curychu a Basileje
a zpět bude pravděpodobně ještě do poloviny června
2010 veden vozovými sou-

pravami švýcarských, resp.
rakouských drah. Poté by
na této alpské trase měly
být nasazeny výhradně rakouské jednotky Railjet.
Přestože jde o nová vozidla,
nemusí to znamenat zlepšení pro cestující. Ve stávajících soupravách jsou totiž nasazovány oblíbené panoramatické vozy společnosti SBB, případně klasické jídelní vozy, s kterými se
v Railjetu nepočítá.

Jízdní řád ovlivní
rekonstrukce

O

d 13. prosince 2009 platí
nový jízdní řád i u našich jižních sousedů. Novinkou je především hodinový interval vlaků Railjet
mezi Vídní, Lincem a Salc
burkem. Současně startuje integrovaný taktový jízdní řád, který bude provázán
mezi dálkovou a regionální
dopravou, ale současně i autobusy dceřiné společnosti
ÖBB Postbus. Pro lepší orientaci zákazníků je v jízdních řádech uvedena vždy
fixní minuta odjezdu vlaku či autobusu. Letos se počítá také s řadou stavebních
akcí. Patrně nejvýznamnějšími budou výstavba nového vídeňského hlavního nádraží a přestavba hlavního
nádraží v Salcburku.

Vánoční pošta
na kolejích

S

vaz salcburských železničních filatelistů pořádá ve spolupráci s rakouskou poštou a dopravní společností Salzburger Lokalbahn (SLB) již od roku 1988
tradiční předvánoční akci.
Každoročně se v poštovním
voze společnosti SLB (PPost
401P) razítkují zvláštní poštovní známky. Tentokrát
se na nádraží v Oberndorfu
nedaleko Salcburku objevila
nová emise známek s motivem historického nákladního elektrického vozu ET 10
z roku 1910, který sem dojel
také po vlastní ose. V poštovním voze byli přítomni
zaměstnanci rakouské pošty, kteří během adventní
soboty 19. prosince zpracovali několik tisíc vánočních
zásilek.
(sh, mh)

krátké zprávy ze světa
Elektricky již
v celé trati Betuwe

Vysokorychlostní
vlaky pro Lyrii

Transpetrol nabízí
nepřetržitou službu

Pepsico bude více
využívat železnici

Green Cargo se
dostalo ze ztráty

Nákladní železniční
doprava mezi nizozemským přístavem
Rotterdam a vnitrozemím dosáhla podstatného zlepšení kvality. Od podzimu roku 2009 mohou nákladní
vlaky po trati zvané Betuwe jezdit
v elektrické trakci od nizozemské
hranice Emmerich/Zevenaar až
po stanici Rotterdam Maasvlakte bez přepřahání. Na 160 kilometrů dlouhé trati Betuwe existoval
do loňského podzimu 40 km dlouhý úsek mezi seřaďovacím nádražím Kijfhoek s Maasvlakte, který musel být pojížděn jen v nezávislé trakci.

Do konce roku 2013
chce společná dceřiná
společnost francouzských železnic (SNCF)
a švýcarských spolkových drah (SBB) Lyria se sídlem
v Paříži nakoupit třináct nových
vysokorychlostních jednopodlažních vlaků v hodnotě 600 mil.
švýcarských franků. Na dodávku vlaků, které by měly být především nasazeny na trase Lausanne – Paříž, bude vypsáno veřejné
výběrové řízení. V této souvislosti se spekuluje, zda se do soutěže přihlásí firma Alstom se svými vlaky AGV, které slaví úspěch
v Itálii.

Společnost Transpetrol, jež je podnikem drážní logistiky
skupiny VTG, nabízí
od listopadu minulého roku zákazníkům ucelených
vlaků rozšířenou evropskou službu. Nepřetržitě po celých 24 hodin je přes servisní telefonní číslo hamburské centrály k dosažení pracovník Transpetrolu, který provádí potřebná okamžitá
opatření při změnách a zvláštnostech přepravních proudů.
Tato nepřetržitá služba představuje uzavřený informační tok
a včasné rozhodování v organizaci dopravy.

Britský výrobce potravin Pepsico oznámil,
že bude do budoucna dopravovat své produkty značky Quaker
po kolejích. Jde o 600 km dlouhou
trasu z výrobny ve skotském Cuparu do skladů v anglickém Lutterworthu v hrabství Leicertershire.
Podle údaje firmy se tak může
za rok uspořit kolem 500 000 silničních kilometrů. Odpovídá to
přibližně emisi asi 180 tun CO2.
Pepsico si loni předsevzalo snížit
na každou tunu produkce emisi
plynu CO2 o 20 procent. Z toho důvodu se také zajišťují podmínky
pro lepší vytížení nákladních aut.

Podniku švédských
státních drah pro nákladní dopravu – Green Cargu – se ve třetím čtvrtletí uplynulého roku podařilo opustit ztrátovou zónu. Po dlouhém období ekonomických problémů dosáhla tato dopravní společnost
zisku ve výši přepočtených 6,4
milionu eur při celkových tržbách 428 milionů eur. Na zlepšení hospodářského výsledku se
kromě mírného nárůstu přepraveného množství podepsaly také
první důsledky úsporných opatření a nová obchodní ujednání.
(sh, kla)
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nostalgie
Na Silvestra
napříč stoletími

T

radiční silvestrovskou
jízdu vypravil už podesáté 31. prosince Stifterův pošumavský železniční spolek.
Ve čtyřech soupravách cestovalo více než dva a půl tisíce
lidí. Vlak šestnáctikilometrovou trasu absolvoval celkem čtyřikrát. Velký dík patří především pánům Zelenkovi a Marešovi za pomoc.
Ve vozech seděla opravdu pestrá společnost. Mohli jste zde potkat Jana Husa,
císaře Karla IV. s chotí, císařovnu Marii Terezii s dětmi nebo Othella. Místenkou se oháněla také královna Kleopatra i královští mušketýři. Zvláštní vlak
tak neposouval pasažéry jen
blíže k roku 2010, ale v přeneseném slova smyslu i ze
století do století.
Také v minulosti byly silvestrovské jízdy na této trati
netradičně zaměřené. Jezdily zde vlaky sanitní, westernové, hrůzy, pohádkové. Nejoblíbenějším tématem byla ruská zima, kdy se
zde kromě postav z populární pohádky Mrazík potkali Lenin s carem. Těšíme se
na viděnou při jedenáctém
ročníku letos na Silvestra.

Vladislav Šlégr

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

Nové destinace
u moře na www.kamkoliv.eu
604 518 951

DOVOLENÁ V ITÁLII
CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE
MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence,
vilky, bungalovy přímo
u moře, plážový servis,
bazén – to vše v ceně
bez dalších příplatků
a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707
www.susanna-viaggi.cz
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Europrojekt ČD Cargo je v půlce
Společnost ČD Cargo
realizuje projekt,
který se zaměřuje
na vývoj adaptačního
programu pro nové
zaměstnance. To vše
s finanční pomocí
od Evropské unie.

V

e spolupráci s firmou Integrity Consulting a s dotací z evropského Operačního programu Praha – Adaptibilita připravila společnost ČD Cargo adaptační program pro nové
zaměstnance. V jeho rámci byla
vytvořena koncepce deseti typizovaných pozic s tzv. adaptačními kolečky. Čtyři klíčové aktivity
z celkem osmi naplánovaných již

skončily, projekt se tedy nachází
přesně v polovině.

Co všechno čestvě přijatí
zaměstnanci nevědí

Tvorba adaptačního programu
byla zahájena diskuzními semináři. Odbor lidských zdrojů ČD
Cargo si od nich sliboval získání
co nejrozsáhlejšího přehledu informací o dané typizované pozici, nutných znalostech a dovednostech či komunikačních tocích, které s pozicí souvisejí. Výstupem ze seminářů se staly tzv.
stážové pozice, které by měl nový

Evropský sociální fond
Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

zaměstnanec v procesu zapracování do společnosti absolvovat.
Účastníci diskuzí se většinou
shodli, že „nováčkům“ chybí
především základní informace
o praktickém chodu společnosti. Nevědí například, jak uvedou do provozu svou e-mailovou
schránku. Veškeré postřehy byly
shromážděny do uceleného souhrnu, který slouží jako podklad
pro tvorbu Příručky nového zaměstnance a e-learningového
kurzu.

Důraz na komunikaci
a motivaci

Zároveň bylo ve spolupráci se společností Integrity Consulting připraveno i osmidenní školení pro
čtyři skupiny interních lektorů
(celkem bylo proškoleno 48 zaměstnanců), které probíhalo

v prostorách hotelu IBIS-Karlín
od září až do listopadu 2009. Vybraní zaměstnanci se mohli zdokonalit v komunikačních dovednostech a také se učili správně
motivovat nováčky. Díky školení mohli poznat ucelený koncept
adaptačního procesu, který bude
v ČD Cargo zaváděn v průběhu letošního roku.
Mezi dvě základní pomůcky tohoto procesu patří zmíněná příručka a elektronický vzdělávací kurz. Zatímco Příručka nového zaměstnance je zaměřena
na ucelené a zjednodušené podání informací o společnosti ČD
Cargo, elektronický vzdělávací
kurz je orientován na témata jako
asertivita, obchodní dovednosti, projektové řízení, time management či legislativa EU. Využití kurzu, jehož rozsah činí asi

200 minut, tak najde své uplatnění i u dalších skupin zaměstnanců, kteří je budou moci využít pro svůj další osobní rozvoj.

Od dubna přijdou na řadu
školení pro nováčky

Do konce března 2010 bude celý
projekt pokračovat aktivitou zaměřenou na vývoj e-learningového kurzu. Do té doby získá zmíněná příručka (vytištěnou) finální podobu. V neposlední řadě
proběhne od dubna i školení pro
druhou cílovou skupinu – nové
zaměstnance společnosti. Ti si
budou zvyšovat počítačové znalosti a dovednosti formou kurzů
ECDL a MS Outlook. Další informace o projektu a o jeho aktualitách najdete na internetových
stránkách www.cdcargo.cz/projekty. 
JAKUB PĚCHOUČEK

Soutěžil s Železničářem
a zalyžoval si v Itálii
V
ýherce Velké podzimní soutěže Železničáře si skutečně
„vyzvedl“ svou výhru. Jak dokazuje přiložená fotografie, pobýval Pavel Bilík z Příboru (vpředu,
obrácen čelem) ve dnech 6. až 10.
ledna v severoitalském letovisku
Molina di Fiemme, kde mohl využít Skipass pro celou oblast Val
di Fiemme a fandit našim běžcům na lyžích v rámci Tour de
Ski.
Velká podzimní soutěž začala
na našich stránkách 5. listopadu
a skončila 30. listopadu, dokdy

jste mohli posílat vyplněné lístky s odpověďmi. Ti, kteří věděli
správné odpovědi na všech patnáct otázek, byli zařazeni do losování.
Celá soutěž byla pojata jako
podpora cestování vlakem ve volném čase. Otázky se totiž vázaly
k turisticky zajímavým místům
ve všech krajích České republiky. Jejich autorem byl náš externí spolupracovník Kamil Bureš.
Do zápolení o hodnotné ceny se
přihlásilo více než 251 čtenářů Železničáře.
(red)

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010

*RELAXACE TOUR – cestovní kancelář*

CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2850 Kč na osobu
3750 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
SOZOPOL
2850 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
4250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
2-lôžková izba
6500 Kč
9100 Kč
9900 Kč
3-lôžková izba
6800 Kč
10800 Kč
11700 Kč
4-lôžková izba
7600 Kč
13700 Kč
14500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
• 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimo sezóny 2400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez ceny
za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web.stránke: www.ck-kysucatour.sk
alebo osobne v kancelárií na ŽST Kys. N. Mesto
alebo na telefónoch 00421/41/4211620 alebo želez. telefón 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442
alebo emailom: ckkt@stonline.sk.

Máte zájem o pobyty u termálů na Slovensku a Maďarsku?
Naši nabídku najdete na www.ckrelaxace.cz
Tištěné katalogy rádi zašleme. info@ckrelaxace.cz
Tel: 283 870 284, 732 66 57 13, 605 58 27 21

Jarní vlakové poznávací zájezdy:

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 14.–16. 2. Karneval v Benátkách, ostrovy Murano, Burano.
Cena: 1 590 Kč/os. zahrnuje: 2x místenku, 1x lehátko, služby
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, městskou
dopravu (loď), komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Venezia – 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.
• 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu. Cena 6 390 Kč
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur),
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu a odjezdu,
vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup na termální
koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet
Pompeje + Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu),
vlakovou dopravu. Nadstandardní služby: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Roma 570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč
(820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy.
Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich rodinní příslušníci FIP:
ÖBB a FS.
• 20.–28. 3. Madrid a jeho okolí. Cena 5 990 Kč zahrnuje:
4x ubytování, 7x místenku včetně příplatků, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna – Wien 570 Kč
(820 Kč), Port Bou – Madrid 330 Kč, Madrid – Port Bou 330 Kč (nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD
– FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE; rodinní příslušníci FIP – ÖBB,
FS a RENFE a 50% FIP pro průjezd Francií.

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování 2x snídani, 3x místenku, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
Berlin – Paris 450 Kč, Paris – Berlin 450 Kč (nutno objednat při
sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
DB, SNCF; rodinní příslušníci a důchodci ČD – 50% FIP na průjezd
Německem a Francií (výhodnější je brzký nákup jízdenek).
• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x večeři,
2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce v horách,
služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, místní
průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem, terénním
vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní pojištění
klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní příplatek: lehátko
T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie –Vídeň 570 Kč (nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
ÖBB, FS, SNCF, RENFE A ONCCFM; rodinní příslušníci s jízdenkou
FIP: ÖBB, FS, RENFE a 50% FIP na SNCF, vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav – hotel
– přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien – Roma 570 Kč
(820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní
příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS; rodinní příslušníci
důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.

Nepřehlédněte naše akce:
SLOVENSKO

• Velký Meder – hotel Thermál – Buď fit, termín 25.–28. 3.
Cena 3 100 Kč/os. zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi,
u každé večeře 0,2 l vína, nealko nápoje, vstupenku se 2 vstupy
denně na termál. koupaliště, 1x relax. masáž na koupališti,
1x relax. pobyt v solné jeskyni, 10% slevový poukaz na konzumaci
v samoobslužné restauraci na koupališti.

zimní pobyty
Rekreační A ŠKOLICÍ STŘEDISKO v Jizerských horách nabízí
zimní pobyty. Cena 280 Kč s možn. polop. Pokoje s vl. soc. zař.
Děti sleva. Tel. 483 381 091, 731 473 259.

Ubytování v Černé Hoře
Super ceny již od 200Kč 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

TROPEA – PERLA KALÁBRIE
Nabídka pěkného ubytování v soukromí. Oblíbené místo železničářů.
Turnus podle přání mimo hl. sezonu. Vlakem z Říma až na místo,
majitel vás odveze k apartmánu. Cena 10 eur na os. a den.
Tel.: 222 940 036, 605 364 736, e-mail: sidonius@seznam.cz
• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku, 22.–25. 4.
Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou penzi,
4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu,
vstup do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod, volný vstup do fitness,
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den, dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma.
• Vysoké Tatry – hotel Hrebienok. Cena 4 295 Kč zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí, 3denní skipas, 30% slevu do AQUA RELAX
v hotelu Titris v Tatr. Lomnici, 20% slevu na bowling v hotelu
Hutník v Tatr. Matliarích, možný pobyt na 7 nocí s polopenzí
a se 6denním skipasem za 7 795 Kč. Platí do 13. 2. 2010.
• Velká Rača – Oščadnica – penzion Villa Ludmila.
Cena 4 170 Kč zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Nejlepší
lyžování na Slovensku, zastávka skibusu 2 min. od penzionu.

ČR

• Františkovy Lázně – hotel Tři lilie – v období 1.–28. 2.,
Valentýnský pobyt. Cena 2 990 Kč/os. zahrnuje: 2× ubytování
s polopenzí, uvítací nápoj a mísu s ovocem na pokoj, částečnou
masáž, parafín na ruce, romantickou večeři při svíčkách, 1x vstup
do AQUAFORA – světa vody a relaxace.
• Hotel Krušnohor – 2 dny s Becherovkou. Celoroční cena
1 245 Kč/os. zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
2x snídani, míchaný nápoj za použití Becherovky, 1x lahev
Becherovky na pokoj (pro děti míchaný nealko nápoj), v den
příjezdu ovoce na pokoji, vstupenku do Muzea Jana Bechera
v Karlových Varech, poplatek městu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

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
email: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz,
www.cdtravel.cz
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Ztracenou kabelku
mi vrátil gentleman

7

Království má první kraj

O

Věra Vaverková

Jak jsme zjistili, jednalo se Jiřího Kepku z DSVČ Cheb.

Jeli jsme
navzdory počasí

estuji celkem často na trati Brno – Veselí nad Moravou. V pátek
8. ledna jsem nastoupila
do vlaku, který i přes velkou
nepřízeň počasí jel a hlavně dojel. Cestou jsme viděli auta i autobusy odstavené
a nepojízdné. Takže strojvedoucího chválím a pomyslně před ním smekám, protože ostatní formy dopravy
odpadly úplně. Ještě jednou
Eliška Matějová
děkuji.

Cizinec útočil
na průvodčí

D

ne 11. ledna jsem cestoval vlakem SC 510 z Ostravy-Svinova. Jízda do Prahy probíhala za zhoršených
klimatických podmínek,
dalo se tedy očekávat zpoždění. Před Kolínem zůstal
vlak stát v polích. Vzhledem
k tomu, že jsem měl místo
blízko kabiny dvou průvodčích, věděl jsem, že dělají co mohou, aby zjistily důvod zpoždění. Průběžně potom informovaly cestující.
Zpoždění bohužel narostlo až na 90 minut. Následně
jsem byl svědkem události, kde si myslím, že se obě
průvodčí zachovaly obdivuhodně. Do našeho vagonu
vstoupil rozzuřený cestující
a anglicky se dožadoval jízdy vlaku. Měl jsem dojem,
že z jeho strany může dojít i k fyzickému napadení.
Průvodčí ho však perfektní angličtinou uklidnily
a vysvětlily možnosti při reklamaci jízdného. Myslím
si, že vystupování průvodčích v tomto vlaku za krizové situace bylo příkladné. Já
kdybych viděl rozzuřeného
chlapa, co mluví pouze anglicky a vyhrožuje, tak se zavřu a volám policii.
Jiří Navrátil

Pochvala patří Anně Řehákové
a Zdeňce Rygielové.

Když práce baví,
je to vidět

R

ád bych poděkoval touto cestou paní průvodčí z RCVD Praha, která doprovázela dne 2. ledna osobní vlak 2110 z Pardubic. Při
kontrole jízdních dokladů byla velmi příjemná a
usměvavá. Některým cestujícím dokonce popřála i
šťastný nový rok. Bylo vidět, že ji práce baví. Věřím, že se vám ji podaří dohledat. Takových lidí, kteří
umí zpříjemnit cestování,
by na dráze mělo být více.

Daniel Zábský

Poděkování si zaslouží průvodčí
Štěpánka Hrušková.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Poděkování
za servis ve vlaku

V

bracím se na vás, abych
touto cestou poděkovala vašemu zaměstnanci, který dne 5. prosince
2009 našel a poctivě vrátil mou kabelku se všemi doklady a penězi. Jedná se o vedoucího vlakové
čety v soupravě, která jela
z Chebu do Prahy. Při vystupování v hlavním městě jsem zapomněla kabelku v kupé. Po strastiplném
běhání po hlavním nádraží a telefonování, které již
nikdy nechci opakovat, mi
bylo sděleno, že kabelka se
našla, ale co bude v ní, to
nikdo neví. Vrátí mi ji prý
průvodčí při zpáteční cestě,
což se také stalo. Dotyčný
pan průvodčí byl sympatický, pohledný, vysoký, štíhlý, prošedivělý pán s perfektním vystupováním.
Do smrti na něj budu vzpomínat jako na pravého gentlemana. Přeji vám více takových zaměstnanců.

C

pošta

JAKO NA DLANI. Zaznamenat všechny detaily na takovémto kolejišti zabere spoustu času. 

pod Řípem a Straškovem. Dále
zde najdeme hrad Střekov, Mosteckou uhelnou pánev i tamější
autodrom, po němž se prohánějí pohyblivé závodní automobily.

Od čtvrtka 14. ledna
můžete poznat, jak
vypadá železnice
v Ústeckém kraji, aniž
byste opustili hranice
našeho hlavního
města. Stačí zajít
do Království železnic
na pražském Smíchově.

Hejtmanka má patronát
nad svým krajem

M

odelové kolejiště v obchodním centru Anděl
City se poprvé otevřelo
pro veřejnost v červenci minulého
roku. Vzniklo v rámci ambiciózního projektu vybudovat největší
modelové kolejiště nejen v České
republice, ale i v celé střední a východní Evropě. Zmenšený svět
železnice se má z původních 115
metrů postupně rozrůstat o další
části až na výsledných 1 000 metrů čtverečních.

POHOTOVOST. I na modelové železnici se občas musí odstraňovat
následky nenadálých nehodových událostí.

Slavnostního otevření první části obřího modelu v Království železnic, jehož generálním partnerem jsou České dráhy, se uskutečnilo ve čtvrtek 14. ledna za účasti řady významných hostů. Byla
mezi nimi i hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která nad
výstavbou a otevřením svého regionu převzala záštitu.
Součástí programu byl rovněž
křest knihy našeho spolupracovníka Pavla Schreiera Příběhy z dějin našich drah. Není divu, právě on je autorem textů na panelech, které přibližují návštěvní-

zmenšený svět
železnice se
má rozrůst až
na 1 000 m2.

Říp jako první na řadě

Na Smíchově má postupně vzniknout modelové kolejiště, které
bude věrně odrážet celé naše území. Jako první přišel na řadu Ústecký kraj. „Model tohoto regionu ztvárňuje jak profilově komplikovanou krajinu v údolí Labe,
tak hustou síť tratí v nejprůmyslovější oblasti České republiky.
Navržený úsek zachycuje města Děčín, Ústí nad Labem a Most
a jejich zjednodušené schéma
železnic,“ představuje výsledek
18 000 hodin práce šikovných
modelářů z Království železnic
tiskový mluvčí Josef Miřácký.
Oblast Ústecka v miniaturní podobě zabírá plochu o veli-

FOTO MICHAL MÁLEK (3x)

NEJLEPŠÍ ZÁBĚR. Modelová železnice je stejně fotogenická jako její
skutečná předloha. Stačí jen najít nejzajímavější kompozici.
kosti 54 metrů čtverečních. Zahrnuje 121 m kolejí a 139 staveb
nejrůznějšího typu. Mezi dominantami regionu nesmí chybět
ani hora Říp. Bájný vrch je zná-

zorněn na samostatném panelu v měřítku Z, tedy 1:220. Kromě věrného modelu okolní krajiny jej doplňuje také funkční železniční tratě mezi Kostomlaty

kům nejvýznamnější historické
události na železnici. Turnikety jich od zahájení provozu v loňském létě prošlo již 75 000.
Úspěšně dokončený region
brzy rozšíří další, a to Karlovarský a Plzeňský, jejichž dokončení se plánuje na letošní květen.
Mozaika jednotlivých krajů České republiky by měla být složena
v závěru roku 2014.
PAVEL TESAŘ

S využitím tiskové zprávy
Království železnic.

sobotu 9. ledna jsme
jeli z Olomouce do Hodonína. Byla sněhová kalamita. Po odjezdu nás průvodčí ihned informoval, že
na trati nastaly komplikace. Do Hodonína podle něj
pravděpodobně dojedeme
s nějakým zpožděním, ale
že sám v tu chvíli neví, jak
to bude vypadat dále na trati, ale že nás bude průběžně informovat. Po příjezdu do Přerova jsme viděli
zmatek na peroně. Průvodčí se po chvilce vrátil s tím,
že souprava čeká na motorovou lokomotivu, která nás
odtáhne do Otrokovic, protože nejde proud. Průběžně pak informoval všechny
cestující ve vlaku. Po čtvrt
hodině oznámil, že do Otrokovic pojedeme jako osobní
vlak. V průběhu další cesty průvodčí průběžně zjišťoval, kdo kam jede, aby si
mohl telefonicky ověřit spojení. Byli jsme překvapeni,
že průvodčí vysvětloval situaci i v angličtině. Když
jsme průběžně zastavovali, tak jsme i zaslechli, jak
mu cestující děkují za veškeré informace a přejí mu,
ať to všechno zvládne. I my
děkujeme za profesionální chování, ochotu a maximální vstřícnost.
Marie a Jiří Dokoupilovi

Poděkování patří průvodčímu
Miloslavu Soukupovi.

ibžd
Praha ONJ
11. ledna

N

ad ránem v obvodu
pražského Odstavného
nádraží jih vykolejil při posunu osobní vůz řady Bpee
na výhybce číslo 103. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 120 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

Mladá Boleslav
11. ledna

R

ovněž nad ránem v obvodu depa v Mladé Boleslavi vykolejila při posunu motorová jednotka Regionova 814/914.098 na výhybce číslo 26A. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 10 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

Davle
12. ledna

M

ezi zastávkou Petrov-Chlomek a žst. Davle najel ranní osobní vlak
9000, kterým byl motorový
vůz 810.300-4, na vyvrácený strom a první nápravou
vykolejil. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně
vyčíslena na 20 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.
(MirKo)

Na Pendolino budu vzpomínat rád
Železničářská kariéra
Pavla Hejny skončila.
Ze strojvedoucího
Pendolina se nyní
stal „jen“ vážený
starosta Tetína.

šel tehdy nové lokomotivy původní řady E 499.2 (dnes 150 či 151).
„Opravdu rád ale vzpomínám
na mašinu 151.005, kterou jsem
měl přidělenu turnusově. Jsem
přesvědčen, že v případě řady 151
jde o nejlepší lokomotivy, jaké
České dráhy vůbec mají,“ vypráví Pavel Hejna.

V

e středu 25. listopadu 2009
přijela jako obvykle jedna
ze souprav vlaku SuperCity z Ostravy do Prahy. Pro Pavla
Hejnu to ale byla cesta výjimečná, protože zřejmě naposled v životě jel jako strojvedoucí vlaku.

Z nákladních vlaků
přešel na rychlíky

„Hned po ukončení studií na průmyslovce jsem se šel ucházet
o funkci strojvedoucího,“ vzpomíná za své začátky na dráze Pavel Hejna. Nejdříve absolvoval zácvik v dílnách a jezdil na motorových lokomotivách, posléze byl
přeřazen na posunovací službu.

Řídil Pendolino i obec

ROZLOUČENÍ. Při poslední jízdě v životě, kdy mohl vést vlak, dostal Pavel Hejna na památku dary od svých kolegů.

Prvních deset let sloužil na nákladních vlacích.
„Byly to poklidné směny, což
mně vyhovovalo. Současně to
bylo jednodušší na dojíždění, ne-

FOTO autor

boť nákladní turnus neměl žádné noční nástupy. Nicméně nadřízení mě přesvědčili, abych to
šel zkusit na rychlíky,“ říká Hejna. V osobní dopravě si vyzkou-

V posledních pěti letech jsme
Pavla Hejnu mohli vidět na stanovišti souprav SuperCity. „Pendolino se mně vždy líbilo a nedám na ně dopustit. Rád vzpomínám i na to, jak podle mých
návrhů kreslili italští inženýři stanoviště strojvedoucího pro
České dráhy. Byla to pěkná práce
a jsem rád, že moje návrhy bez výhrady akceptovali,“ svěřuje se Pavel Hejna. Navíc se mu nikdy nestalo, že by jeho Pendolino nedorazilo do cíle v pořádku.
Z dnes již bývalého strojvedoucího se ale nestal důchodce, kte-

rý by trávil volný čas jen doma.
Od roku 1990 se totiž věnuje komunální politice. Po několika
letech v zastupitelstvu obce Tetín na Berounsku zde byl zvolen
dokonce starostou a tuto funkci
vykonává dodnes. „Od roku 1996
jsem paralelně pracoval jako
strojvedoucí a starosta. Musím
přiznat, že to bylo leckdy dosti časově náročné, ale zvykl jsem si,“
říká starosta Tetína.

Život bere s optimismem

Je to takřka k neuvěření, ale během dlouhých let na dráze neměl Pavel Hejna žádnou nehodu. „Jsem přesvědčen, že všechno
se dá zvládnout v klidu a s chladnou hlavou,“ říká na závěr a dodává své životní motto: „Vždy jsem
bral všechno s optimismem. Současně jsem přesvědčen, že stroje
nějakým způsobem vycítí, jak se
k nim člověk chová, a podle toho
reagují. Alespoň já jsem se o tom
MARTIN HARÁK
přesvědčil.“
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za poznáním

kam jet
Únorová sobota
v pevnosti Hůrka

S

polečnost přátel čs. opevnění připravila na sobotu 6. února speciální
prohlídkové schéma Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka. Kromě běžných prohlídek se uskuteční
také tři mimořádné, zaměřené na podzemní železnici
(předvedení akumulátorové
úzkorozchodné lokomotivy
a ukázky ruční manipulace
vagonu naloženého materiálem). Tyto prohlídky začnou v 9.30, 11.30 a 13.30 hodin a potrvají asi 110 minut.
Vstupné činí 80 Kč (dospělí),
70 Kč (důchodci a studenti),

resp. 60 Kč (děti 6–15 let).
Kapacita jednotlivých železničních prohlídek je stanovena na 40 osob. V případě
zájmu je vhodné se objednat
na e-mailové adrese railfort@atlas.cz nebo na tel. č.
777 046 714. Další informace
najdete na www.boudamuseum.com/.

Halová kopaná
v Hradci a Ústí

O

bvodní turnaj železničářů v halové kopané se koná v pátek 5. února od 9.30 hodin v hale TJ
Slavia Hradec Králové. Doprava je od nádraží trolejbusem linky č. 6, pět zastávek. Závazné přihlášky
přijímá do 29. ledna Stanislav Nosek, tel.: 972 341 322,
737 275 164, e-mail: stanislav.nosek@osz.org.
O den později se od 9 hodin uskuteční ve sportovní hale TJ Armaturka Ústí
nad Labem-Krásné Březno
obvodní turnaj železničářů v halové kopané. Doprava od nádraží je trolejbusy
linek č. 51, 56 a 57 z Mírového náměstí do zastávky Pivovar. Závazné přihlášky
přijímá do 29. ledna Zdeněk
Hamala, ČD Cargo Ústí nad
Labem, tel.: 972 424 101,
602 419 294, e-mail: hamala.zdenek@cdcargo.cz.
Na přihlášku uveďte jméno,
příjmení, organizační složku, telefon nebo e-mail.

Bowling v Ústí
a v Pardubicích

Přes hory a doly do Mariazellu
Nevíte, co podniknout
s rakouskou jízdenkou
FIP z loňského roku
a znáte již Vídeň či
Linec? Zkuste vyrazit
do Mariazellu, snad
nejznámějšího
mariánského
poutního místa
ve střední Evropě.

na celý vozidlový park úzkokolejky včetně motorových vozů a lokomotiv, které obsluhují především odbočnou trať přezdívanou
Krumpe. Ta vede z několik kilometrů vzdáleného nádraží OberGrafendorf do zastávky Mank.
Hlavní elektrifikovaná trať
vede nejprve plochou krajinou
Podunají mezi poli a vesničkami. Po necelé hodince jízdy však
vláček zastavuje v Kirchbergu,
a jak již jméno vesničky nasvěd-

Dráha vystoupá
do nadmořské
výšky téměř
900 metrů.

V

cíli své cesty můžete odpočívat a meditovat, cestou ale budete pozorovat, jak se mění charakter krajiny z dunajské nížiny v horský terén Alp, a to vše z oken roztomilého úzkokolejného vláčku. Úzkokolejka s tradičním rakouským rozchodem 760 mm začíná
přímo na hlavním nádraží v St.
Pöltenu. Pro přestup z rychlovlaků nebo komfortních klimatizovaných vlaků InterCity stačí jen
pár minut.

čuje (Berg = hora), charakter krajiny se již změnil. Kirchberg je
však zajímavý hlavně pro železniční modeláře. Právě zde najdete model v měřítku 1:87 ztvárňující velkou část horské tratě Mariazellerbahn. Kolejiště je přístupné, ale bohužel ne příliš často, obvykle v neděli odpoledne
(od 13 do 16 hodin). Model Mariazellerbahn měří 70 metrů, délka kolejí je 130 metrů. Stavba si
vyžádala asi 25 000 pracovních
hodin.

První město v Rakousku

Historie St. Pöltenu sahá až
do dob římské kolonizace, městská práva získal již v roce 1159 jako
první rakouské město, ale současné historické centrum ovlivnilo především baroko. V tomto
stylu je například bohatě zdobený mramorový sloup Nejsvětější
trojice, který stojí uprostřed hlavního náměstí s radnicí. Barokně
upravené jsou i kostely.
Novodobý rozvoj St. Pöltenu
však odstartovala až výstavba
hlavního železničního tahu spojujícího Vídeň se západními državami Habsburků a sousedním
Bavorským královstvím. Od roku
1986 je navíc hlavním městem
spolkové země Dolní Rakousy.
Na ty, kteří spěchají do Mariazellu, už ale čeká na krajním nástupišti malý vláček úzkokolejky.
Staré čtyřnápravové vozy a v čele
úctyhodná stařenka řady 1099.

Horská dráha s netopýry

ŽIVÁ HISTORIE. Lokomotivy řady 1099 byly vyrobeny již před sto lety. 

úterý 2. února od 9 h se
uskuteční obvodní turnaj železničářů v bowlingu
mužů a žen, a to v hale Replay Bowling Klíše Ústí nad
Labem, Ostrčilova 15. Doprava je z Mírového náměstí
autobusem linky č. 11 s výstupem na zastávce Na Spálence a trolejbusem linky
č. 52 s výstupem na zastávce
Klíše, Hvězda. Závazné přihlášky přijímá do 25. ledna Rudolf Hofmann, tel.:
972 427 474, 607 723 110,
e-mail: rudolfohofi@seznam.cz , se kterým si
účastníci turnaje dohodnou
čas startu.
Obvodní turnaj železničářů v bowlingu mužů
a žen je naplánován na úterý 2. února od 9 h také
v herně Luka Bowling Pardubice, asi 200 m od nádraží, v podzemí obchodního
centra. Závazné přihlášky
přijímá do 25. ledna Stanislav Nosek, tel.: 972 341 322,
737 275 164, e-mail: stanislav.nosek@osz.org, se kterým si účastníci turnaje dohodnou čas startu.
(mn)

FOTO AUTOR (4x)

Na lokomotivách
z let 1909 až
1914 stojí drtivá
většina provozu.
Ani na svůj věk nevypadá. Současná skříň totiž pochází z počátku 60. let, kdy lokomotivy prošly modernizací. Datum narození v rodném listě těchto strojů je
však mezi lety 1909 a 1914. Přesto dokáží jezdit rychlostí až 50
km/h a mají trvalý výkon 320 kW.
Dodnes na nich stojí také drtivá
většina provozu, i když ani této
trati se nevyhnula snaha o modernizaci. Ale vývoj moderních
elektrických jednotek nebyl příliš
úspěšný a skončil u několika prototypů, které dodnes jezdí na některých spojích. Staré lokomotivy
však nahradit nedokáží.

OBLOUKY. Vlak se na dvou místech otočí během jízdy až o 180 stupňů.

Tipy na cestu

1

I cesta je cíl, o jízdě úzkorozchodným vláčkem Mariazellerbahn to platí dvojnásob.
Podrobnosti o trase hledejte
na internetové adrese
www.mariazelerbahn.at.

2

Nezapomeňte navštívit
poutní chrám Narození Panny Marie v Mariazellu. Informace o cíli své cesty najdete
na www.mariazell.at.

Mariazellerbahn
skutečná i modelová

V

3/2010

Jak dá vlakvedoucí pokyn k odjezdu, nabere náš vláček rychlost a hned mizí v prvních tunelech. Slibný začátek cesty. Také
první zastávka stojí za zvýšenou pozornost. Stanice St. Pölten Alpenbahnhof nabízí pohled

3
Do chrámu Narození Panny
Marie míří zástupy poutníků.

V neděli odpoledne se můžete zastavit v muzeu a u modelového kolejiště v Kirchbergu. Pro bližší informace o otevírací době doporučujeme navštívit stránky www.mzb-modellbahnmuseum.at.

Soška Madony s dítětem je
ukázkou románského slohu.

Dál vede trať v hlubokém, stále
se zužujícím údolí. V tomto regionu je množství skalních prasklin a jeskyň. A tak zde mají ideální životní podmínky netopýři,
kteří tu žijí ve velkém množství.
Samotný horský úsek však začíná
ve staničce Laubenbachmühle.
Dráha zde na přibližně 17 kilometrech překoná převýšení více
než 350 metrů a vystoupá do nadmořské výšky téměř 900 metrů. Na mnoha místech dosahuje sklon tratě až 27 promile. Tento úsek je charakteristický množstvím mostů, tunelů a viaduktů
a také oblouků, z nichž dva otáčejí ve 180 stupňovém úhlu směr
jízdy do „protisměru“. Z horních
partií železnice se otevírají ohromující výhledy hluboko do údolí,
kde se vinou stužky kolejí a soupravy stojící dole v údolí jsou jako
železniční modely. Vrcholový
úsek překonává železnice v 2 368
metrů dlouhém tunelu.
V závěrečné části cesty do Mariazellu vlak střídá v poměrně rychlém sledu tunely, mosty a viadukty, výhledy na okolní
hory a také pohledy do hlubokých
roklí mezi rozeklanými skalami.
V zimním období jsou místní rekreační střediska rájem lyžařů.
Úzkokolejný vláček přijíždí
po dvouapůlhodinové jízdě do cílové stanice Mariazell. Má za sebou 85 kilometrů, převýšení více
než 600 metrů a 21 tunelů s celkovou délkou přes 4,5 kilometru.
Na poutníky pak čeká Mariazell se svým chrámem Narození
Panny Marie. I když nejste věřící, určitě stojí za to prohlédnout
si zde přes 700 let stojící svatostánek, na chvíli se zastavit, zamyslet se nebo zapálit svíčku za své
blízké. Věřící se pak jistě pokloní pozdně románské sošce Madony s dítětem nazývané Magna
Mater Austriae (Velká matka Rakouska), která je hlavním cílem
poutníků.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Jak se cestovalo po železnici před 50 lety
Nahlédněme spolu
do knižního jízdního
řádu pro období
1958/1959. Byl
modré barvy s bílým
názvem Cestovný
poriadok ČSD.

J

ízdní řád platil od 1. června
1958 do 30. května 1959 a měl
celkem 640 stran. Dozvíme se
z něj například, že na trati 1 Praha – Kolín – Česká Třebová jezdil
rychlík 6 Balt-Orient v trase Berlín – Budapešť – Bělehrad – Sofie,
který úsek mezi Prahou (odj. 5.55
h) a Českou Třebovou (příj. 8.31 h)
projížděl bez zastavení. Ve vlaku
byly řazeny i přímé vozy Berlín –

Vídeň a Berlín – Bukurešť. Vnitrostátní cestující mohli uvedený
rychlík použít v letní sezoně jen
mezi stanicemi Břeclav a Nové
Zámky, od konce září i do Brna.
Osobní vlaky tehdy jezdily v daleko delších trasách, než je tomu
dnes. Například na trase Praha
– Brno jezdily tři páry a z Prahy
do Přerova dva páry těchto vlaků.
Cestování bylo nekonečné, například Os 402 s odjezdem z Prahy
střed v 0.00 h přijel do Brna hl.
n. v 8.48 h, osobní vlak 3002 s odjezdem z Prahy hl. n. v 6.30 h dorazil do Přerova v 17.14 h.
Motorové expresy 2/42 Slovenská strela a Ostravan odjížděly
z Prahy hl. n. v 18.15 h spojeny
dohromady, k jejich rozpojení došlo v České Třebové, kde se zastavovalo pouze z dopravních důvo-

V padesátých letech u nás stále
FOTO ARCHIV
ještě vládla pára.

dů. K jízdence bylo nutno zakoupit místenku, cestující si mohli
v bistro oddílu zakoupit studená jídla a nápoje. Slovenská strela přijela do Bratislavy ve 23.35 h,
Ostravan ukončil jízdu v Bohumíně ve 23.30 h.
Na trati 17 Praha – Plzeň – Cheb
– Schirnding byl ozdobou rychlík
63/62, který vezl přímé vozy Varšava – Paříž a Varšava – Stuttgart.
Již tehdy jezdil lůžkový vůz 1. třídy Moskva –Karlovy Vary, který
byl zařazen v úseku Praha – Mariánské Lázně na rychlíku 71. Odtud pokračoval na osobních vlacích do Chebu a Karlových Varů.
Další kuriozitu v mezistátní dopravě jsem objevil na trati Petrovice u Karviné – Bohumín – Přerov – Břeclav. Jezdil zde
rychlík 297/298 Varšava – Vídeň,

na kterém byl řazen lůžkový vůz
1. třídy Varšava – Vídeň – Benátky. Cestování to bylo sice přímé, ale značně zdlouhavé. Například jízda z Přerova do Vídně
trvala tehdy 5 hodin a 48 minut.
Pobyt v pohraniční stanici Břeclav byl od 10.49 do 12.20 h, po příjezdu do Vídně se čekalo 5 hodin
a 35 minut na přípojný rychlík
ve směru do Itálie.
A jaké byly ceny jízdenek v roce
1958? Například v pásmu 9–10 km
stála 1,40 Kčs, 50 km bylo za 7
Kčs a 100 km za 14 Kčs. Příplatek
na rychlík v pásmu 1–1 200 km byl
16 Kčs ve 2. třídě a 24 Kčs v 1. třídě.
Cena místenky byla 4 Kčs, lůžkový lístek 2. třídy Praha – Bratislava vyšel na 36,90 Kčs, 1. třídy
s jedním lůžkem pak na 104 Kčs.
MILAN KUBÍČEK

