Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Omezený provoz
na východě

Optimalizace
na Rokycansku

Zachránil už tři
lidské životy

Na jižní Moravě i ve Slezsku
nám pomáhaly autobusy
během výluk.  STRANA 2

Západní větev 3. koridoru
dostává nové kolejnice
i techniku.
STRANA 4

Miroslav Krutina poskytl
kamarádovi včas první
pomoc.
STRANA 7

krátce

sloupek
Když už vůbec
nejde o sport

Vnitrostátní tržby
o 4 procenta vyšší

Rozdivočelí sportovní
fanoušci představují
riziko, na které se
musíme soustavně
připravovat.

V

souvislosti s přepravou
fotbalových chuligánů
dochází k poškozování majetku Českých drah zejména na interiéru vozů osobní
dopravy či ničení zařízení
a narušení pořádku na ná-

Č

eské dráhy potvrdily
trend růstu tržeb z vnitrostátní osobní přepravy
a vykázaly za první pololetí
meziroční nárůst o 90,5 milionu korun. V relativních
číslech to představuje růst
o 4 procenta. Za zvýšením
tržeb je hlavně nová obchodní politika, protože v uplynulém období dopravce
nezvýšil jízdné. Podstatnou
část dodatečných tržeb generují akční nabídky, prodej
jízdenek prostřednictvím
externích prodejců a zavádění nových produktů.

Výlukový jízdní řád
u Hradce Králové

O

d 4. do 17. srpna budou probíhat nepřetržité opravy tratě mezi Velkým
Osekem a Hradcem Králové. Z tohoto důvodu bude
na trati Praha – Hradec Králové platit výlukový jízdní řád, který se dotkne také
jízdy spěšných vlaků mezi
Kolínem a Chlumcem nad
Cidlinou. Rychlíky budou
nahrazeny autobusy v úseku mezi Poděbrady a Hradcem Králové hl. n., osobní
vlaky pak mezi Chlumcem
nad Cidlinou a Hradcem
Králové hl. n. V náhradních
autobusech je omezena přeprava jízdních kol v závislosti na kapacitě spoje.

Holešov s výstavou
i Kinematovlakem

O

víkendové dny 24. a 25.
července byl v Holešově přistaven Kinematovlak.
Stalo se tak v rámci X. ročníku festivalu Týden židovské kultury. Děti i dospělí
se tak i zde mohli podívat
na projekce filmů. V prostorách nádražní čekárny
navíc probíhala výstava fotografií Romany Křížové
z předchozího ročníku. Festival probíhá až do 31. července v Šachově synagoze,
kině Svět a v prostorách holešovského zámku. Vstupné
se neplatí, filmy tedy můžete vidět zadarmo.

Tři nové reportáže
na internetu

N

a www.cd.cz/tv můžete
nyní vidět nové reportáže. Pokud máte rádi zvířata,
projeďte se virtuálně vlakem do zoo do Plzně, Jihlavy a Hluboké nad Vltavou.
Ve druhé reportáži dostanete tipy na cesty na výlet.
A třetí snímek vám ukáže depozitář železničního
muzea v Chomutově, který
byl nedávno na několik dnů
zpřístupněn. A nezapomeňte, že jeden z výherců naší
letní soutěže získá den se
štábem internetové televize
ČD v terénu. (jok, poš, hop)

Ladislav
Mikeš
Ředitel Odboru
krizového řízení
a bezpečnosti

PERSONALISTIKA. Moderní společnost potřebuje kvalifikované zaměstnance a hlavně vědět, co po nich požadovat.

FOTO MICHAL MÁLEK

Hodnocení pro každého
Člověk je základní
devizou každé
firmy. Jde o to, aby
i budoucnost Českých
drah byla založena
na kvalitních, dobře
odborně vzdělaných,
perspektivních
zaměstnancích.

T

o není jednoduchý a ani
krátkodobý úkol. Proto
jako součást programu Vize
2012 je zařazen také Program výběru, rozvoje a odměňování,
zacílený na plánování počtu zaměstnanců, jejich správný a efektivní výběr a optimální nastavení
mzdových systémů. Orientovat
se musíme nejenom na kvalitní
pracovníky v oblasti administrativy a obslužných funkcích, ale
historicky platí, že na železnici
je řada výkonných profesí, které
mají z hlediska naplnění funkce
dopravce rozhodující úlohu. Z pohledu našich zákazníků jde především o výpravčího nebo vlakové

čety, z pohledu zajištění provozu
jde hlavně o strojvedoucí. Obecně
ale platí, že každý náš zaměstnanec je důležitý.

Popis pozice
a kompetenční model

Nároky na jednotlivé profese jsou
logicky různé. Musíme naše zaměstnance dále vzdělávat a rozvíjet cíleně s ohledem na jejich
výkon a kompetence. K tomu
slouží řada personálních nástrojů, jejichž základem jsou popisy
pracovní pozice (soupis konkrétních požadavků a pracovních

CHCEME PŘEDEVŠÍM
optimálnĚ
nastavIT stávajíCÍ
katalog prací.
činností) a kompetenční model
vytvořený pro pracovní pozici.
Pro stanovení „tvrdých“ i „měkkých“ požadavků na každého zaměstnance lze v pravidelných
intervalech provádět tzv. osobní
hodnocení – pohovor podřízeného

s nadřízeným s cílem najít silné
stránky (a další možnosti k jejich
využití) i možnosti pro zlepšení –
a na základě dohody nadřízeného
s podřízeným i možnosti společnosti stanovit plán rozvoje v požadovaných oblastech.

Sázka na kvalitu
zaměstnanců

Metodika průběhu osobního hodnocení v Českých drahách existuje, ale ne všemi manažery je
využívána právě proto, že chybí
popis pracovní pozice i popis požadovaných kompetencí, a proto je těžké hodnocení provádět.
V současné době v rámci Vize
2012 Odbor personální pracuje
na tvorbě Kompetenčního modelu pro vybrané manažerské
pozice s cílem využít jej v první
řadě právě pro nastavení transparentního a funkčního systému osobního hodnocení. Odbor
personální pořádá workshopy,
kde ředitelé odborů i organizačních jednotek diskutují a vybírají
kompetence vhodné pro zaměstnance ČD. Kompetenční model
se dá využít nejen při hodnocení,
ale i při výběru nových zaměst-

nanců, jejich rozvoji nebo i při
plánování nástupnictví a kariéry. Současně hledáme optimální nastavení stávajícího katalogu
prací. Nejde o okamžitá řešení,
ale o dlouhodobé nastavení celého systému hodnocení a odměňování našich zaměstnanců.

OSOBNÍ POHOVORY
POMOHOU ROZVÍJET
SILNÉ StRÁNKY
ZAMĚSTNANCE.
Všechny programy v rámci
transformačního programu Vize
2012 si kladou vysoké cíle, k jejich
naplnění je třeba vsadit na kvalitu všech zaměstnanců ČD.
Chceme-li být moderním, pro zákazníka přitažlivých dopravcem,
a také atraktivním zaměstnavatelem, pak právě bez kvalifikovaných a odpovídajícím způsobem
motivovaných zaměstnanců to
nelze zvládnout. Pavel Švagr
Autor je náměstkem generálního
ředitele ČD pro personální
záležitosti.

Důstojný prostor pro Olomouc
Devítiletý proces
náročné proměny
prostoru před
olomouckým hlavním
nádražím je u konce.

D

efinitivně přestaly několikatýdenní výluky
tramvají, přesuny zastávek i obcházení uzavřeného staveniště. Hned naproti východu
z výpravní budovy olomouckého
nádraží nyní dominují přehledná informační tabule o linkách
městské hromadné dopravy a zastřešená tramvajová a autobusová nástupiště.

Druhé centrum města

Přestavba olomouckého přednádraží byla zahájena v roce 2001
a vyžádala si celkové náklady téměř 600 milionů korun. Na financování poslední etapy za více
než 260 milionů korun přispěla
podílem ve výši 100 milionů korun i Evropská unie z Regionální-

ho operačního programu Střední
Morava. Závěrečnou fázi se podařilo sladit s opravou mostu přes
řeku Bystřici v Jeremenkově ulici (investice města) i se stavebními úpravami ve výpravní budově
v režii Českých drah. Původně
měla stavba skončit 11. července, zhotovitelská firma Skanska
však stihla práce o několik týdnů dříve.
„Po letech provizoria dostal prostor před
olomouckým

hlavním nádražím konečně svůj
důstojný rámec. Jedná se totiž
o jakési druhé centrum města,
kde se nachází krajský úřad, regionální centrum s oblíbenou restaurací v 18. podlaží s krásným
výhledem na město, železniční
uzel i stanici Olomouc hlavní nádraží,“ vítá novou podobu přednádraží ředitel Krajského

centra osobní dopravy Olomouc
Petr Holánek.

Infotabule zatím
jen pro MHD

Olomoucké přednádraží je nejdůležitějším dopravním uzlem
v Olomouckém kraji. Propojuje
železniční dopravu s prostředky
MHD i automobilovou individuální dopravou. Slouží především
všem cestujícím Českých drah,
kteří sem jezdí za prací, vzděláním, na úřady či k lékaři, ale
i za obchodem a turistikou. „Bohužel informační tabule zahrnuje pouze linky městské hromadné
dopravy, nikoliv spoje železniční,
což je škoda. Možná se to změní,
až bude konečně realizováno několik let slibované začlenění tratí 275 a 290 do Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje,“ říká Petr Holánek.
A nakonec ještě dodává, že první
zveřejněná studie tohoto přednádražního prostoru pochází z roku
1988. Nyní se plány konečně staly
realitou.
Ivan Skulina

dražích. Proto věnujeme
těmto přepravám značnou
pozornost. Vytipováváme
riziková utkání, u kterých
se potom zajišťuje doprava
fanoušků ve spolupráci s Policií ČR. To se týká zejména
přepravy fanoušků Baníku
Ostrava, kteří patří k nejagresivnějším, zejména
po požití alkoholu. Na takovéto spoje přidáváme vagony, které jsou pro tento účel
vyhrazené. Nachází se vždy
na začátku nebo na konci
vlaku. Dochází též k posílení průvodčích, a to revizory
osobní dopravy, kteří za asistence Policie ČR provádí
kontrolu jízdenek.
Při vzniku jakékoliv mimořádné situace v souvislosti s přepravou fanoušků
vlakový personál úzce spolupracuje s přítomnými
doprovodnými policejními hlídkami. Ve stanicích,
kterými vytipované vlaky
projíždějí, jsou přítomny
další policejní hlídky, které
zajišťují bezpečnost cestujících ve stanicích a v případě konfliktů mohou posílit
hlídky ve vlacích. Veřejný
pořádek a ochranu cestujících pomáhají zajišťovat též
civilní bezpečnostní agentury, které si najímáme.
Je společným zájmem Českých drah a Policie ČR, aby
nedocházelo k narušení veřejného pořádku, škodám
na majetku ČD a cestující
veřejnosti.

anketa
Na jaký výlet se v létě
chystáte vlakem?
Adéla Šperlová

Veterinářka,
Brno
Chystáme se
na výlet do Vídně na sachr a vídeňskou kávu. Uděláme si
odpočinkový den.

Matěj Gosman

Student,
Beroun
Chci si zopakovat výlet
na zámek Kačina, takže pojedu vlakem
do Kutné Hory a potom pěšky po červené značce.

Eliška Kurejová

Asistentka,
Nižbor
Pěkný výlet vlakem mám právě za sebou, a to
v podobě výletu za degustací vín. Vlak byl skutečně
praktický.
(jj, hop)
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Aktuality

nabízíme
Devět párů
rychlíků za den
Mezi Libercem
a Pardubicemi jezdí
devět párů rychlíků
ve dvouhodinovém
taktu.

N

a rychlíkových spojích
Českých drah z Liberce
do Pardubic a naopak jezdí
moderní motorové soupravy. Ve dvouhodinovém taktu je můžete využít zhruba
od čtvrté hodiny ranní
do deváté večerní. Soupravy
jsou složené z hnacích vozů
řady 843, vložených vozů
043 a řídicích vozů řady 943.
Vozy byly vyrobeny ve dru-

Výluky na východě ČR

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 17.–23. 7.

V

elký zájem médií vyvolal záměr nového ministra dopravy Víta Bárty co
nejdříve otevřít železniční
dopravu konkurenci. Bárta
proto chce jednat s hejtmany o smlouvách na provozování železniční dopravy
v krajích. Ambivalentní charakter obvykle měly
zprávy o internetu ve vlacích. České dráhy chtějí
zahájit zkušební provoz internetu v Pendolinu nejpozději na konci letošního léta.
Deník E15 přišel s informacemi o tom, že investice
Českých drah mají dosáhnout rekordní hodnoty 10,3
miliardy korun – především na nová vozidla. Dráhy si však na nákup musejí
půjčit. Kritice za zadlužování se ČD brání mimo jiné
konstatováním, že jejich
současný dluh je poměrně
nízký a dosahuje pouze 2,7násobku hodnoty zisku před
zdaněním (Německé dráhy
mají tento ukazatel na hodnotě 3,7). Regionální tisk informoval o Jihočeském létě
s párou a nostalgických jízdách v rámci Parního léta
na Vysočině.

Opravy výhybek a přípojů

Ve středu 21. a čtvrtek 22. července probíhaly výluky rovněž
na trati mezi Českým Těšínem
a Frýdkem-Místkem. Zde byly důvodem závěrečné práce na opravě výhybek v žst. Hnojník a Dobrá

zpoždění se
počítalo pouze
v Řádu několika
minut.

O

d 17. do 22. července byly
vlaky z Brna do Třebíče a Jihlavy, ale i Moravského Krumlova v úseku Brno
hl. n. – Střelice, resp. Zastávka
u Brna, nahrazeny autobusovou
dopravou. Důvod znali cestující i zaměstnanci drah předem.
Stavbaři museli opravit silniční
nadjezd v brněnské čtvrti Horní
Heršpice.

JAK TO JEDE? Cestující měli k dispozici přehledný mimořádný jízdFoto martin harák
ní řád a o výlukách věděli dlouho dopředu.

„Přijali jsme model, který se
v minulosti již několikrát osvědčil. Při výluce byly v provozu čtyři autobusové linky označené

oprava silničního
nadjezdu v brně
omezila provoz
na trati 240.
písmeny A, B, C a R. Každá linka byla ve výlukových jízdních
řádech i na samotných autobusech pro lepší orientaci označena jinou barvou,“ řekl vedoucí
skupiny jízdního řádu a technologie brněnského Krajského
centra osobní dopravy Alan Butschek. Linka R nahradila rychlíky
na trase Brno – Náměšť nad Oslavou, linky A a B nahradily osobní a spěšné vlaky do Zastávky
u Brna a linka C posloužila v úseku Brno – Střelice cestujícím směrem na Moravský Krumlov.
„Při podobné výluce se před několika lety stalo, že cestující nevěřili naší náhradní autobusové
dopravě, a tak používali raději regionální integrované autobusové linky 405 a 406. Tím byly
tyto spoje naprosto neadekvátně přeplněné. Po této nepříjemné zkušenosti jsme zavedli čtyři
náhradní autobusové linky, které ve špičce jezdí v úseku Brno –
Zastávka po patnácti minutách.
Vzhledem k pečlivé přípravě jsme
nezaznamenali stížnosti od našich zákazníků. A to je pro nás ta
největší satisfakce,“ dodává Alan
Butschek.

Revizoři fungovali
jako výpravčí
■ 6 % pozitivní
■ 3 % negativní
■ 91 % neutrální

To se podařilo i díky spolupráci
řidičů autobusových společností, kteří respektovali naše pokyny při koordinaci odjezdů spojů,“
doplnil Zapletal.

Oprava silničního
nadjezdu v BrněHorních Heršpicích si
vyžádala šestidenní
výluku na trati 240.
Kvůli opravě výhybek
byly také na dva dny
omezeny jízdy mezi
Českým Těšínem
a Frýdkem-Místkem.

Náhradní autobusy
každých 15 minut
hé polovině devadesátých
let Moravskoslezskou vagonkou; konstrukce vozidel
vychází z předešlé řady 842.
Řada 843 je však již uzpůsobena pro přepravu imobilních cestujících. K tomu
účelu jsou v zavazadlovém
oddílu k dispozici dvě zdvihací plošiny. Soupravy jsou
vybaveny akustickým i vizuálním informačním systémem a v létě v nich lze
převážet jízdní kola. Do prvního vozu je možné zakoupit místenku, což je
výhodné v silně obsazených
podvečerních spojích o pátcích či nedělích.
Rychlíky spojují na trase Liberec – Pardubice i několik dalších významných
měst, jako je například
Hradec Králové, Jaroměř,
Turnov či Semily. Vlaky
mají na celé trase, dlouhé
161 kilometrů, pouze deset
zastávek a jízda trvá podle
jízdního řádu takřka na minutu tři hodiny. Cestou je
možné navštívit Český ráj,
Podkrkonoší či výstavu parních lokomotiv ve výtopně
v Jaroměři. 
(mah)

30/2010

„Výluka směrem na Střelice a Zastávku u Brna má již svou tradici, a proto i spousta našich
stálých a pravidelných cestující s letošní výlukou počítala.
V přípojných stanicích docházelo jen k drobným zpožděním.

HNOJNÍK. Důvodem červencové výluky byla konečná úprava geometrické polohy koleje po opravě výhybek

Foto ivan skulina (2x)

u Frýdku-Místku, a to včetně konečné úpravy geometrické polohy koleje, jak informoval Miloš
Jendrišák, náměstek ředitele
Správy tratí Český Těšín SDC Ostrava. Plánovaná oprava celkem
deseti výhybek a přípojů výhybek v Hnojníku a Dobré u Frýdku-Místu začala už 24. června.
Zhotovitelská firma Tomi-Remont Prostějov provedla částečnou nebo celkovou výměnu
pražců ve výhybkách a vyměnila
120 m kolejnic v přípojích, svařování, podbití automatickou strojní podbíječkou a upravila stezky.
Nyní se postupovalo od českotěšínského zhlaví v Hnojníku
až po frýdecko-místecké zhlaví
v Dobré u Frýdku-Místku.
Od výlukových prací se odvíjela
i náhradní autobusová doprava.
Na trati č. 322 se proto minulou
středu jezdilo autobusy náhradní autobusové dopravy od 7.10 h
do 13.55 h mezi Českým Těšínem
a Hnojníkem a od 14 h do 19.40 h
už mezi Hnojníkem a Dobrou
u Frýdku-Místku. Ve čtvrtek pak
ještě ve stejném úseku od 7.15 h
do 14.35 h a posléze v posledním
vyloučeném úseku od 14.45 h
do 20 h. „Všechno klaplo. Autobusy nám odjížděly maximálně s tříminutovým zpožděním,“
informovala přednostka osobní stanice Český Těšín Svatava
Pejšková.

Bez větších problémů

ORGANIZACE. Součinnost vlakové a náhradní autobusové dopravy hodně zaměstnala všechny provozní pracovníky.
Chtěl bych proto touto cestou
vyzdvihnout spolupráci KCOD
Brno s autobusovou firmou DOPAZ při tvorbě výlukových jízdních řádů a obratů autobusů,“
řekl Roman Zapletal, jeden z brněnských vlakových revizorů.
A právě funkce vlakových revizorů při letošní výluce nabyla
většího významu. Mimo funkce informátorů a koordinátorů

náhradní autobusové dopravy
zastávali revizoři ještě i funkci výpravčích. „Z toho vyplynula náročnost plnění všech úkolů,
a to zejména v období špiček pracovních dnů. Prostor před brněnským hlavním nádražím je
omezený, takže v rámci minimalizace narušení plynulosti
silničního provozu jsme museli
pracovat organizovaně a přesně.

Příslušní starostové obcí se o výlukách dozvěděli týden předem
a někteří zajistili informovanost
i obecními vývěskami. Úplně bez
komplikací se to ale neobešlo.
Na některých zastávkách kvůli
vandalům vývěsky zmizely nebo
byly ztrhány. Jak jsme na vlastní oči viděli, v Hnojníku kolem
středečního poledne přestupovalo kolem pěti desítek cestujících. Jeden autobus jezdil jako
přímá linka, druhý jako zastávkový. „Všechno jde docela hladce.
Oproti červnu to řidiči autobusů
zvládají lépe,“ komentovala provoz výpravčí Iveta Zientková.
„Cestující jsou v pohodě. Ani se
nezdá, že by jich jezdilo méně,“
dodal ještě vlakvedoucí RCVD Ostrava Viktor Maroš.
 Martin Harák, Ivan Skulina

pro vás
Pracovní
úrazy v číslech
Přinášíme statistická
čísla o pracovních
úrazech za prvních pět
měsíců roku 2010.

V

období od ledna
do května zaznamenaly České dráhy o deset pracovních úrazů méně než
ve stejném období loňského
roku. Celkem bylo za zmíněné měsíce evidováno 188
pracovních úrazů, z toho jeden byl bohužel smrtelný.
V lednu až květnu 2009 naproti tomu nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu,
celkový počet pracovních
úrazů však představoval

Milan
Růžička
Odbor
odměňování
a benefitů
číslo 198. Pokud vezmeme
do úvahy kategorii závažných pracovních úrazů, potom v lednu až květnu 2009
jsme zaregistrovali pouze 1 takovýto úraz, zatímco v letošním roce dokonce
ani jeden. Všechny pracovní úrazy, ke kterým ve sledovaném období 2010 došlo,
tedy spadají – až na jeden –
do kategorie „ostatních“.
Všech 188 pracovních
úrazů z ledna až května
2010 proběhlo v úseku osobní dopravy a provozu. To
znamená, že v úsecích pro
správu majetku, ekonomiku, personální záležitosti, obchod a marketing
i v úseku pod přímou správou generálního ředitele
ČD nedošlo ani k jednomu
pracovnímu úrazu. V úseku osobní dopravy došlo
konkrétně ke 162 úrazům
(86 procent), zbývajících
26 úrazů (14 procent) připadá na úsek pro provoz. Zmíněný smrtelný pracovní
úraz připadá na Regionální centrum provozu Brno,
PJ Jihlava.

info
Na letiště se hodí
zpáteční jízdenka

V

Železničáři 29 jsme
na straně 3 otiskli článek
Jízdenka až na letiště táhne.
Druhá věta textu obsahuje nesprávné slovní spojení
„obyčejná jednosměrná vnitrostátní jízdenka“. V případě akční nabídky Vlak
plus letiště Praha se ale jedná o jízdenku zpáteční.
Za chybnou informaci se
omlouváme čtenářům i Madle Macounové z Odboru
produktů a obchodu.

Neztratila hlavu a zorganizovala pomoc
Během služby
přispěchala osobní
pokladní na pomoc
svému kolegovi,
kterého našla
ležícího na zemi.

V

e stanici Týnec nad Sázavou byl tehdy pracovní den
jako každý jiný. Odpoledne okolo 16. hodiny lidé z práce právě spěchali na vlak, který
měl přijet. Najednou bylo vše jinak. „Volali mi telefonem z Jílového, abych šla zjistit, co se děje,
že se jim výpravčí nehlásí,“ vzpomíná zdejší pokladní Ladislava
Šobíšková.

Uklidnila cestující

Hned po telefonním rozhovoru
se šla pokladní podívat do vedlejší dopravní kanceláře. „Výpravčího jsem našla nehybně
ležícího na zemi. Koukala jsem,
jestli nemá rozbitou hlavu, ale
nezdálo se mi. Zavolala jsem zá-

trochu uklidňovat a vysvětlovat
jim, proč vlaky za takové situace opravdu jet nemohou. Někdo
i něco vykládal, ale nikdo nebyl
nějak nepříjemný nebo zvlášť
naštvaný, “ říká zpětně. Teprve
po příjezdu zaskakující výpravčí
se vlaky daly do pohybu.

chrannou službu a pak jsem se
ho pokoušela s jedním cestujícím zvednout,“ popisuje situaci
pokladní Šobíšková a pokračuje:
„Jenomže on dál vůbec nekomunikoval. Sice si pak i stoupnul,
ale když jsem s ním později mluvila, tak mi říkal, že si to vůbec
nepamatuje, že se vlastně pořádně probral až v nemocnici.“ Ná-

Klidné a vzorné jednání

volali mi, že se jim
nehlásí výpravčí.
tak jsem se šla
za ním podívat.
sledoval telefonát s dispečerkou
a se stanicí Čerčany, odkud poslali poměrně rychle autem výpravčí na vystřídání.
Samozřejmě že cestující nebyli
nijak nadšení, protože zpočátku
pořádně nevěděli, co se děje. Vlaky stály už z obou stran a nemohly jezdit, když výpravčího odvezla
sanitka. „Zkoušela jsem pak lidi

Ladislava Šobíšková pracuje pro
ČD už jedenáct let.
Foto AUTOR

Výpravčí pobyl nějakou dobu
v domácím ošetřování a dnes už
zase chodí do práce. Ladislava Šobíšková si snad ani nepřipouští,
že svému kolegovi včasným zásahem pomohla zachránit život.
„Snažím se dělat jen svoji práci
a nemyslím si, že bych tehdy udělala něco výjimečného. Myslím
si, že takhle nějak by postupoval
každý,“ brání se zaměstnankyně
KCOD Praha.
V Týnci nad Sázavou pracuje několik let, nedaleko odsud
i bydlí. U Českých drah slouží jedenáctý rok. Mimo jiné prošla
pokladny v Bystřici u Benešova,
Mirošovicích, Lukách pod Medníkem nebo v Petrově. Dnes ji

nečastěji najdete ve Strančicích.
„Paní Šobíšková se zachovala
velmi klidně a vzorně provedla i zorganizovala první pomoc
a následně velmi asertivně řešila potíže a cestující uklidnila.

vysvětlovala jsem
lidem situaci.
nepříjemný
nikdo nebyl.
Vše se obešlo bez jediné stížnosti. Je opravdu výborné a potěšující, že i v dnešní uspěchané době
máme u ČD zaměstnance, kteří
vnímají dění kolem sebe, nejsou
lhostejní a umí nezištně pomoci,“ říká na adresu týnecké pokladní přednosta osobní stanice
Benešov u Prahy Roman Bareš.
Za tento lidský čin také Ladislavě Šobíškové poděkoval a popřál
hodně zdraví a pracovních úspěchů. My se k tomu přidáváme.
Martin Navrátil

Aktuality
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Škola vychází z potřeb firem
školního internátu. Musím doplnit, že od roku 1994 spolupracujeme s řadou států Evropské unie
v mezinárodní organizaci Asociace středních škol internátního
typu a internátů.

Dopravní akademie ve slovenském Trenčíně
funguje již takřka šedesát let. Ze zdejších bran
vycházejí budoucí zaměstnanci železnice
i odborníci na logistiku a cestovní ruch.

O

tom, jak to funguje
na této škole, jsme rokovali se statutárním
zástupcem ředitele Jozefem Majerníkem. Zájem to byl oprávněný, vždyť značné množství
mladých lidí z Česka studuje právě tam a potom hledá uplatnění
i u Českých drah.
Kdy Dopravní akademie vznikla a za jakým účelem?
Naše škola vznikla v roce 1953 jako
Střední odborné učiliště železniční Trenčín. Pod tímto názvem ho
zná určitě řada „federálních“ železničářů z celého bývalého Československa. Dopravní akademií
jsme se stali 1. října 2008. S novým názvem přišly i další nové
studijní obory. V současné chvíli
výuka probíhá v klasických učebnách, ale i v multimediální a jazykové učebně.
Máme k dispozici moderně
vybavené učebny informatiky,
strojopisu, dopravní logistiky,
ale i řadu specializovaných odborných učeben. Celý náš areál
úspěšně využíváme jak na mezinárodní stáže, tak i na rekvalifikační studium. Současně
naše společenské místnosti, jí-

delnu, ale i tělocvičnu pronajímáme k celé řadě akcí, jako jsou
sportovní turnaje či dopravní
konference.
Jak nastavujete výuku, z jakých
požadavků vycházíte?
Vzdělávání, získané na naší akademii, je těsně spjaté s vývojem
potřeb kvalifikované pracovní
síly. Musíme respektovat potřeby především slovenských železničních firem. Důležité je spojení

nabízíme našim
studentům
vzdělání
propojené s praxí.
s praxí, jinými slovy využíváme
poznatky na trhu práce, k čemuž nám pomohl původní zřizovatel – Železnice Slovenské
republiky. Dopravní akademie
zabezpečuje komplexní výukový
proces. Moderní areál školy, jehož zřizovatelem je v současnosti Krajský školský úřad Trenčín,
umožňuje teoretické i praktické vyučování včetně vlastního

JOZEF MAJERNÍK
Statutární zástupce ředitele
Dopravní akademie Trenčín

P

o absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě nad
Váhem nastoupil na Pedagogickou fakultu v Trnavě.
Po skončení vysokoškolského studia pracoval od roku
1974 na Středním odborném
učilišti železničním (od řína
2008 Dopravní akademie)
v Trenčíně ve funkci vychovatele a učitele.
Od roku 1992 na stejné škole zastává funkci zástupce ředitele a později statutárního
zástupce ředitele Dopravní
akademie Trenčín, prestižní školy, kde studuje i hodně
žáků z České republiky. Škola je mimo jiné proslulá dopravním sálem se všemi typy
zabezpečovacích zařízení používaných v ČR i SR.

Na jaké obory se v současné
chvíli mohou hlásit zájemci
o studium?
Orientujeme se na všechny druhy dopravy a cestovní ruch. Studium na naší škole je čtyřleté,
ukončené maturitou. Máme
otevřené dvě třídy pro výkon povolání v oblasti logistiky v dopravě a jednu třídu pro třicet žáků
pro oblast železniční dopravy.
Mimo to nabízíme obory Dopravní akademie, Provoz a ekonomika dopravy, Komerční pracovník
v dopravě, Služby v cestovním
ruchu a Pracovník marketingu.
Obor Dopravní akademie, který koresponduje s názvem naší
školy, připraví naše studenty například na samostatný výkon činnosti odborného ekonomického
pracovníka v dopravních či logistických firmách, ale i celé škále
podnikatelských subjektů či státní správě.
Vaše škola je známá tím, že jste
zde zřídili dopravní sál pro výcvik budoucích provozních zaměstnanců na železnici.
Dopravní sál pochází z roku
1994, kdy jsme dostavěli moderní školní areál. V dopravním

sále se nacházejí všechny typy
zabezpečovacích zařízení používaných na slovenských i českých železnicích. Před devíti
lety jsme v dopravním sále instalovali speciální trenažér JOP
od firmy AŽD Praha. Na instalaci
se podílel i brněnský Signal Projekt, za což jsme oběma firmám
velmi vděční. Instalací trenažéru

v dopravním sále
jsou všechny typy
zabezpečovacích
zařízení.
se dopravní sál naší školy stal jednou z nejlépe vybavených učeben
tohoto typu na Slovensku. Trenažér obsahuje model pracoviště výpravčího, který je technicky
vybaven stejně jako v reálu.
Všiml jsem si, že v budově školy mohou na chodbách studenti
zdarma využívat internet.
Naši studenti využívají internet ve volném čase. Tato služba
funguje od roku 2006 a žákům
pomáhá k získávání nových progresivních informací ze všech oblastí života, tedy společenských
věd, sportu, ale i třeba světa železnic. Tato služba umožňuje
i lepší komunikaci mezi žáky,
rodiči a učiteli.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 18. díl

B
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

B

51 54 20-41
50 54 20-41

231
214

140 km/h

Výroba

Výrobce

1974–1985

VEB Waggonbau Bautzen

V

ůz řady B je čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy s deseti
oddíly pro cestující a s postranní chodbou. Vůz řady B kód
256 je určen pro vnitrostátní provoz s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h, vůz řady B kód 249 je vybaven dálkovým ovládáním a blokováním nástupních dveří a je určen i pro provoz
v režimu RIC. Vozy mají podvozky typu Görlitz V, resp. Görlitz
Va, vybavené samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je teplovzdušné s parním a elektrickým ohřívačem vzduchu. Větrání vozu je zajištěno střešními
větrači a pomocí vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu. Zdrojem elektrické energie je třífázový generátor na přírubě ložiskové komory nápravového ložiska. Za klidu vozu je zdrojem el.
energie akumulátorová baterie. Hlavní osvětlení je zářivkové,
nouzové a noční je žárovkové. Vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným parním potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC.
Oddílů

10

Rozvor podvozku

Míst k sezení

80

Délka skříně

24 200 mm

38/44 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 231 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

Orientace
na nádražích
Navigaci na pražském
hlavním nádraží
považují cestující
za zmatečnou. Jak
to napravit?

V

ina za některé zmatky na hlavním nádraží
v Praze se klade nedokonalému orientačnímu systému. Stanice prochází
rozsáhlou rekonstrukcí,
a to za plného provozu, kdy
se co chvíli mění dispozice stanice z důvodu postupu stavebních prací. Proto
se objevují i další, dočasná směrování, která instalují i sami stavbaři. V tomto
stavu je tedy opravdu před-

TOMÁŠ
TARANT
Odbor řízení
značky
časné dělat unáhlené soudy. Stejný navigační systém
již přes rok funguje bez problémů ve stanici Praha-Holešovice, která je řádově
jednodušší a blíží se parametrům průměrné stanice
v síti Českých drah.
Další instalaci najdeme
v Mariánských Lázních,
kde si cestující na nové piktogramy a označení rychle zvykají a ne nadarmo
za tento systém obdrželo Studio Najbrt ocenění
na výstavě Czech Grand Design. Letos se takzvaného
rebrandingu orientačního systému dočkají hlavní
nádraží v Brně a Olomouci. Brněnský projekt již postoupil do fáze přípravy
a po schválení se navigace
začne neprodleně vyrábět
a instalovat. Zvláštní pozornost si ale zaslouží stanice
Liberec. Zásluhou aktivního přístupu přednosty
osobní stanice Jiřího Manycha se podařilo na poslední
chvíli vstoupit do již uzavřeného projektu a stanici začít vybavovat označením
podle nového design manuálu. Ukazuje to, že často stačí jen chtít a nebát se
otevřít novotám.

doprava
Ministr vyhlásil
politiku úspor

2 500 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

odpovídá

Vít Bárta plánuje snížit
investiční výdaje až
na polovinu. Šetřit
musí i samotný úřad.

L

Telč slavila nový terminál s párou
Návštěvníky Telče
od minulé soboty vítá
dopravní terminál
s pohodlným
přestupem mezi
vlakem a autobusem.

N

avzdor y dešti panuje
na telčském nádraží slavnostní atmosféra. Těsně
před jedenáctou hodinou přijíždí parní vlak tvořený čtyřmi
vozy 3. třídy, bufetovým vozem
a lokomotivou 310.922, zvanou
Kačenka. Ve stejném okamžiku pochodují na přilehlém auto
busovém nádraží mažoretky
v doprovodu hlasité hudby. Významná událost se přiblížila. Otevírání nového terminálu
může začít.

Nostalgické jízdy
s vlakovou poštou

Píše se sobota 24. července a zástupci investora, tedy města

i drah , se chystají na klíčový okamžik. Za České dráhy tu vidíme
ředitele Regionální správy majetku Brno Lubomíra Křivánka. Nechybí mimo jiné telčský starosta
Roman Fabeš a senátor Václav
Jehlička. Příležitost zúčastnit se
tak významného dne v dopravních dějinách Telče si nenechal
ujít ani Jiří Pech, ředitel pozemních staveb společnosti PSJ, která
byla jedním ze dvou hlavních dodavatelů terminálu. Po projevech
následuje vystoupení folklorního
souboru Podjavořičan a pak konečně přichází symbolické přestřižení pásky.
Nálada se uvolňuje, pokračují hudební vystoupení, o která se
postaraly Telčská dechovka a skupina Dixieland Jazz. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si
historický motorový vůz Hurvínek M131.1515, kupují si suvenýry. K dispozici je i vlaková pošta.
Kdo chce, může podat dopis či pohlednici k přepravě přímo z vlaku nebo z nádraží a ještě dostává
pamětní razítko. V rámci akce

KAČENKA. Parní mašinka byla centrem pozornosti.
Telčské parní léto probíhá další
jízda historickým vlakem, a to
mezi Telčí a Dačicemi s doprovodným programem u zastávky
Malý Pečín. Diváky rovněž vozil po okružní trase nostalgický
autobus Praga.

Foto AUTOR

O tři měsíce dříve

Ale zpět k terminálu. Cílem projektu bylo přemístit autobusové
nádraží k vlakovému, zmodernizovat výpravní budovu, vytvořit
v ní komfortní čekárny a sociální zařízení i zázemí pro vlakové

čety, upravit nástupiště a také
zajistit parkovací místa pro automobily. Tak se i stalo. Exteriéru nádražní budovy přitom byl
navrácen historicky původní
vzhled. Nové autobusové nádraží dostalo kromě šesti stanovišť
též dvě výstupní a dvě odstavná
stání, přístřešky a lavičky.
Výstavba představovala společnou investici města Telče a Českých drah. Je třeba zdůraznit,
že městu se povedlo pokrýt 92,5
procenta nákladů prostřednictvím Regionálního operačního
programu Jihovýchod z Evropské unie. Samotná stavba začala
v polovině loňského roku. Původně mělo být dílo předáno veřejnosti až letos v říjnu, avšak tento
termín se povedlo předběhnout.
„U nádraží stojí budovy, kde
by mohlo vzniknout zázemí pro
další služby,“ uvedl k terminálu
starosta Fabeš. „Nesmíme dopustit, aby nám autobusová doprava zlikvidovala železniční. Ona
ji musí podporovat,“ dodal senáJan Jirků
tor Jehlička.

evnější a transparentní chod rezortu dopravy slibuje nový ministr Vít
Bárta. Na tiskové konferenci 26. července oznámil, že Ředitelství silnic
a dálnic musí snížit své výdaje na úroveň 50 procent
a Státní fond dopravní infrastruktury na 60 procent.
Ministr informoval, že pozastavil všechna výběrová
řízení, se kterými se chce
nejdříve důkladně seznámit. Výjimku mají pouze
nákup soli a techniky pro
zimní údržbu silnic, protože zde hrozí časový skluz.
Vít Bárta rovněž přislíbil, že si prověří všechny již
uzavřené smlouvy. U řady
podezřelých smluv chce
po právním auditu začít
jednání s firmami o změně podmínek. Ministr prohlásil, že některé smlouvy
jsou „nemravné“. Výrazně
šetřit se bude i v rámci chodu Ministerstva dopravy.
Bárta veřejnosti slíbil, že
společnost ABL, kterou dříve vlastnil a později prodal
svému bratrovi, se nebude
účastnit veřejných zakázek
vyhlašovaných v rezortech,
kde je ministr za Věci veřejné.
(hop)
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ČD - Telematika
upgradovala síť
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Stavby na Rokycansku

S

polečnost ČD - Telematika má od začátku července k dispozici vlastní
vysokokapacitní páteřní síť,
která vznikla rozšířením
páteřního přenosového systému na platformě DWDM.
Smyslem tohoto významného upgradu je výrazné zvýšení kapacity, propustnosti
a odolnosti rozsáhlé IP sítě,
kterou ČD - Telematika
vlastní a která je druhá největší v České republice. Projekt samotné implementace
nové technologie do datové
sítě zahájila ČD - Telematika ve druhé polovině května. Nová vysokokapacitní
páteřní síť umožňuje obsloužit až 40 Gbit/s na jedné
vlnové délce, přičemž standardem v současnosti bývá
10 Gbit/s. „Věřím, že upgrade přenosové sítě ocení
naši stávající i noví klienti. Díky završení stabilizace IP sítě jsme vytvořili
předpoklad pro poskytování kvalitní a stabilní služby s dostatečnou kapacitou
pro datově náročné služby
elektronických komunikací včetně např. šíření IPTV
streamu,“ vysvětluje Jeroným Procházka, manažer
rozvoje telco infrastruktury
z ČD - Telematiky.

Děti a senioři
vlakem po Praze

O

d 31. července mohou
děti ve věku 6 až 10 let
prokazovat svůj věk pro dopravu zdarma na území
Prahy nahráním aplikace Dítě 6–10 na Opencard.
K prokázání nároku na bezplatnou přepravu v rámci
pražské integrované dopravy lze použít též průkazku PID pro děti od 6
do 15 let nebo také průkaz-

ku vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID,
školou nebo průkazem vydaným státní správou, popřípadě i jinou průkazkou
ověřenou razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele, nebo i ve formě
plastové karty, na níž je
uvedeno jméno, příjmení,
fotografie a datum narození nebo rodné číslo dítěte. Pozor – ve vlacích se jim
bezplatná přeprava zatím
neposkytuje. Jiné je to u seniorů, kterým je 70 a více
let. Od 31. července mohou
cestovat v rámci PID zdarma též vlaky Českých drah
na území Prahy, pokud si
na Opencard nahrají aplikaci Senior 70+ (za poplatek 20 korun po dobu 4 let).
Ve vnějších pásmech PID to
už ale neplatí.

Můžete si koupit
nádraží v Moldavě

S

práva železniční dopravní cesty nabízí k prodeji
nádražní budovu v Moldavě. Zděný objekt bývalé výpravní budovy byl v roce
1998 prohlášený za kulturní památku. Jedná se o podsklepenou budovu s dvěma
nadzemními podlažími.
Pro zajímavost: kdysi dávno
tu sloužil i český spisovatel
a dramatik Adolf Branald,
autor románu Dědeček automobil. Nemovitosti jsou
v současné době částečně
pronajaty a budou prodány
spolu s nájemní smlouvou.
Podmínkou prodeje bude
zřízení věcného břemene
práva na užívání čtyř nebytových místností v přízemí,
které budou sloužit pro provoz železniční dopravy a pro
cestující. Informaci přinesl
Mostecký deník.
(red)

ibžd
Lužice
22. července

P

o půlnoci v železniční
stanici Lužice se na železničním přejezdu P8153
střetl osobní automobil Ford
Focus s nákladním vlakem.
Nikdo nebyl zraněn. Přejezd
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením se
závorami. V čele nákladního vlaku byla lokomotiva
742.503-6. Škoda byla předběžně vyčíslena na 380 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Svor – Jedlová
23. července

N

ad ránem mezi železničními stanicemi Svor
a Jedlová najel osobní vlak
6070 do spadlého stromu
v km 63,500. Nárazem bylo
rozbito čelní sklo na stanovišti strojvedoucího motorového vozu 854.022-1,
ke zranění osob nedošlo.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

Lípa nad Dřevnicí
25. července

PO JEDNÉ KOLEJI. Kvůli stavebním pracím bývá na koridorových tratích omezen pravidelný železniční provoz.

Na západní větvi
3. tranzitního koridoru
v současnosti probíhá
intenzivní výstavba
souběžně na čtyřech
úsecích tratě. Na tom
pátém práce už
úspěšně skončily
v loňském roce.

H

lavním cílem staveb
na 3. koridoru je především dosažení vyšších
rychlostních parametrů tratě a zkrácení jízdní doby vlaků.
Modernizace stávajících železničních staveb a zařízení probíhá
tak, aby se lépe vyhovělo současným požadovaným technickým
nárokům. V neposlední řadě se
přihlíží i ke snížení negativních
vlivů železniční dopravy na místní obyvatelstvo. Nejinak je tomu
i na budované části koridoru ze
Zbirohu do Rokycan.

Optimalizace tratí

Stavbu zde zahájili v říjnu 2008
a její dokončení investor předpokládá v roce 2012. Letos v květnu
byla v úseku Holoubkov – Rokycany postupně nepřetržitá výluka
druhé a posléze první traťové koleje. Probíhají dokončovací práce
na podchodu ve stanici Rokycany, přičemž podchod U Sokolovny slouží od konce května. Mimo

to se například pokládají kabely,
pracuje se i na zabezpečovacím
zařízení na odbočné trati Rokycany – Mirošov.
Vzhledem ke stavu stávajícího trakčního zařízení se buduje zařízení zcela nové. Zároveň
se provádí technologické a stavební úpravy trakčních transformoven a spínacích stanic.
S ohledem na stáří a stávající
technický stav mostních a inženýrských objektů je nutná jejich
rekonstrukce, úplná přestavba
nebo po případné demolici výstavba zcela nových objektů. Pro
snížení vlivu železniční dopravy
na obyvatelstvo jsou na základě provedené studie realizována
protihluková opatření. Jde především o výstavbu protihlukových
stěn, někde dokonce účinnějších
hluku vzdorných stěn.
V současnosti probíhá intenzivní výstavba souběžně na čtyřech úsecích západní větve
3. koridoru. Konkrétně se jedná o optimalizace těchto úseků
tratě: Planá u Mariánských Lázní – Cheb, Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, Beroun – Zbiroh
a Zbiroh – Rokycany.
„Pro pracovníky SŽDC to samozřejmě znamená intenzivní
pracovní nasazení. Po dokončení staveb ale dojde ke zvýšení
standardu nabízených služeb,
zejména zvýšení rychlostních
parametrů,“ říká zástupce investora, ředitel Stavební správy
Plzeň Václav Šťastný. „Bezpeč-

úsek Zbiroh
– Rokycany

V

e stanici Rokycany probíhají dokončovací práce
na podchodu. Pokládají se zde
kabely, zlepšuje zabezpečovací zařízení. V mezistaničním
úseku Holoubkov – Rokycany probíhají dokončovací práce na železničním spodku
a svršku, byly zrekonstruovány
mosty a propustky a dokončeny nadjzedy Borek a Rokycany. V mezistaničních úsecích
Zbiroh – Kařízek – Mýto –
Holoubkov probíhají práce pro
rozšiřování náspů pro budoucí
přeložky zajištující projektovanou traťovou rychlost.

nost cestujících bude posílena
vybudováním nových nástupišť
s bezpečnostním pruhem a vodícím proužkem pro nevidomé. Přístup k nástupištím řešíme tak,
aby vyhověl osobám se sníženou
schopností pohybu. Všechny dopravny dostanou nový informační systém pro cestující,“ dodává
ředitel Šťastný.

Dopad na přepravu

Probíhající stavební práce komplikují organizování drážní dopravy na celé trati Cheb – Zdice,
včetně zajištění přestupů v uzlu
Plzeň. Například 8. července
skončila mnohaměsíční výluka
Mariánské Lázně – Lipová u Che-

FOTO autor

bu, na kterou navázala další
v úseku Svojšín – Planá u Mariánských Lázní. „Vlaky jsou v této
části stavby nahrazeny autobusy,
jízdní doby prodlouženy a zpoždění jsou maximálně do pěti minut. Horší je situace na rameni
Plzeň – Zdice z důvodu prací mezi
Holoubkovem a Rokycany a Zdicemi a Hořovicemi,“ uvádí Josef
Hendrych, ředitel Regionálního
centra provozu ČD Plzeň.
„Zde máme křižování rychlíků
naplánováno do stanic Rokycany
a Hořovice. Sebemenší zpoždění
jednoho z těchto vlaků znamená
přenesení zpoždění na protijedoucí vlak a pak se dominovým
efektem přenáší zpoždění mezi
vlaky po celý den,“ dodává Josef
Hendrych. Výluka traťové koleje
mezi Rokycany a Holoubkovem
skončí 13. srpna. Po ní začnou
od konce srpna do listopadu pro
změnu výluky mezi Rokycany
a Chrástem u Plzně.
Pro zlepšení informování dopravních zaměstnanců nyní
RCP Plzeň zkouší počítačovou
aplikaci Traťová poloha vlaků,
která grafickou formou znázorňuje jízdu vlaků ve vybraném
traťovém úseku a dopravních
bodech. Výpravčím umožňuje
sledovat v předstihu vývoj dopravní situace a v případě složitých výluk korigovat dopravní
rozhodnutí.
MARTIN HARÁK

S použitím podkladů Stavební
správy Plzeň (SŽDC).

D

opoledne mezi železničními stanicemi Lípa
nad Dřevnicí a Zlín střed
se na železničním přejezdu
P8244 střetl osobní automobil Volkswagen Polo s lokomotivním vlakem 73030.
V automobilu byly dvě osoby
zraněny. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Lokomotivním vlakem byla
lokomotiva 742.090-4. Škoda předběžně činí 160 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Přerov
25. července

V

dopoledních hodinách v železniční stanici Přerov vykolejil jeden
sunutý osobní vůz řady B
a posunující lokomotiva
714.015-5 na výhybce číslo 83a/b. Škoda podle předběžných odhadů činí 200
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.
(MirKo)
INZERCE

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

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

RSM: Železniční stanice i město Holešov
Když vystoupíte
v Holešově, čeká vás
nově zrekonstruovaná
výpravní budova
i překrásné město.

J

edete-li vlakem na trati Kojetín – Valašské Meziříčí,
budete překvapeni, jak se
krajina za oknem začne znenadání měnit. Z rovinaté úrodné Hané
v okolí Kroměříže a Hulína se stane hornatá krajina Hostýnských
vrchů s nejvyšší horou Kelčský Javorník, která se tyčí do nadmořské výšky 836 metrů. Než se však
dostanete do nejtěsnějšího podhůří, to znamená do Bystřice pod
Hostýnem, zastaví váš vlak v poslední větší stanici – v Holešově.

PŘED. Stará fasáda trpěla neustálými útoky sprejerů.

Válka se sprejery

Na křižovatce
dvou starých cest

Město s téměř třinácti tisíci obyvateli není jen tak ledajaké sídlo.
Má bohatou historii, která sahá
až do 12. století. První zmínky se datují do roku 1134 a městem se stalo již ve 14. století. Leží
na křižovatce dvou starých významných cest, cesty od Dunaje
přes údolí Moravy k Opavě (část

slavné Jantarové cesty) a z Bílých
Karpat na Přerov. Ve městě se nachází mnoho historických památek – dominantní je zejména raně
barokní zámek s velkým francouzským parkem. Dále například kostel Nanebevzetí P. Marie
s Černou kaplí či památky židovské – synagoga a hřbitov.
Město je rovněž známé tradicí
dřevařské výroby s produkty firmy TON či cukrářskými výrobky
značky Sfinx. Nachází se zde také
Gymnázium Ladislava Jaroše či
Střední policejní škola Ministerstva vnitra. V současné době
se dostává do podvědomí široké
veřejnosti budováním rozsáhlé
průmyslové zóny.

NYNÍ. Výpravní budova dostala i novou střechu.

FOTO autor (2x)

Bohužel je to také město sprejerů. To, co dokázali tito „umělci“,
často někdy během opravdu krátké doby, provést s fasádou výpravní budovy, bylo neuvěřitelné.
I přes několikeré přetírání jejich
výtvorů to byl neustálý boj s tímto druhem vandalismu. Zachování vzhledu objektu ve slušném
stavu se jevilo jako nesplnitelný
úkol. Někteří „koumáci“ byli dokonce schopni své výtvory umístit i do více než čtyřmetrových

výšek. Píši, že městem sprejerů
bylo, tedy v minulém čase, protože od uvedení zrekonstruovaného objektu výpravní budovy
do provozu v dubnu 2010 se prozatím nenašel nikdo, kdo by se
odhodlal opětovně vyřádit na fasádě. Věřím, že tento stav vydrží
co nejdéle a že zrekonstruovaná
budova bude sloužit v plné kráse
cestujícím i zaměstnancům drah
hodně dlouho.
O rozsahu rekonstrukce se nechci příliš rozepisovat. V Železničáři jste o ní už v minulosti četli.
Probíhala v loňském i letošním
roce. Ale přece jen předkládám
pár základních informací. Budova dostala novou střešní krytinu, výplně otvorů, zateplení.
Byly provedeny dispoziční změny, zrekonstruována čekárna
i dlažba pod přístřeškem či přístřešek samotný (ten je opravdu
velmi zdařilým dílem). Nesmím
zapomenout na rozvody, novou
kanalizační přípojku a samozřejmě na prostory určené ke komerčnímu využití a zvýšení kvantity
i kvality služeb poskytovaných
cestujícím. Vždyť se přijeďte podívat do Holešova na vlastní oči.
Gabriel Jursa

Autor je ředitel RSM Olomouc.
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průmysl
Kolínský most
přes Labe
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Renesance vlaku v USA

P

Jako investor zde vystupuje Ředitelství vodních
cest ČR, most patří Správě
železniční dopravní cesty.
Projektanty jsou společnosti VPÚ DECO Praha a SUDOP Praha. Za zmíněné
stavbaře si dosaďte pracovníky firem Viamont DSP,
Eurovia CS a EDS Holding.

Pro lodě s výškou
až 7 metrů

Starý most nevyhovuje svou
podjezdnou výškou 4,35 m
současným požadavkům
na parametry vodní cesty.
Bude proto nahrazen novým mostem s podjezdnou
výškou 5,25 m. Zajímavostí
tohoto mostu bude možnost
vybavit v budoucnosti jedno jeho pole zdvižným mechanismem, který umožní
v případě potřeby proplutí lodí o výšce až 7 m. Při rekonstrukci bude upraveno
přes 2 900 m železničního
spodku a svršku, postaveno
nové trakční vedení a trať
se dočká i moderního zabezpečovacího zařízení.
Budou také zrekonstruovány dva železniční přejezdy v ulicích Starokolínská
a Tovární. Přejezdy dostanou nejmodernější zabezpečovací technologii a jejich
povrch bude celopryžový,
čímž se výrazně sníží hluč-

NOVÉ MEXIKO. Expres Rail Runner pro příměstskou dopravu.

Modernizace pátého
nástupiště

V souvislosti s projektem je
možné dodat, že od 6. července mohou cestující v přilehlé stanici Kolín také
využívat kompletně zrekonstruované páté nástupiště,
které nyní splňuje nároky
moderní osobní železniční
dopravy na pohodlné a bezpečné cestování. Nástupištní hrana je pro snadný
nástup a výstup 550 mm
nad temenem kolejnice. Zároveň nechybí bezbariérové
přístupy nebo informační
systém. Čtvrté nástupiště,
které jako poslední na modernizaci čeká, bude uzavřeno v srpnu.
(řvc)

MARYLAND. Vlak Acela přejíždí most přes řeku Susquehanna.
i v Rusku a Číně. Stále více zemí
se chystá je následovat a vybudovat kompletní vysokorychlostní
síť. Jen například Brazílie chce
kvůli mistrovství světa v kopané
v roce 2014 a olympijským hrám,
které se budou konat o dva roky
později, přebudovat celou železniční infrastrukturu s investičními náklady kolem 40 miliard eur.
Pokud se však týká růstu investic do železnice, je USA dnes
světovou jedničkou a dostaly
se dokonce i před Čínu, která je
známá velkým boomem v rozvoji železniční dopravy. Nicméně v Americe se jedná především
o železniční nákladní dopravu. V segmentu osobní dopravy
byl železniční trh USA prozatím
pro evropské a japonské investo-

Přes všechny úsporné
balíčky vyhlásil
americký prezident
Barack Obama
rozsáhlý program
výstavby železnic.
Pro tento účel vyčlenil
třináct miliard dolarů.

N

ejvětší stát USA Kalifornie
se nachází v hluboké hospodářské krizi. I přesto
chce guvernér Arnold Schwarzenegger uskutečnit svůj prestižní
projekt, kterým není nic menšího než vybudování sítě vysokorychlostních vlaků. První trasa
by měla vzniknout mezi San Diegem a Los Angeles. V poměrech
současné Ameriky to není výjimka. I jinde v USA se objevují
myšlenky na renesanci vlakové
dopravy.

Desítky let Američané železnici
přehlíželi a finanční prostředky
investovali nanejvýš do nákladní železniční dopravy. Karta se
nyní obrátila a američtí politici se předhánějí, kdo předloží
zajímavější železniční projekt.
Cílem je předejít dopravním
kolapsům v metropolích, získat každodenní stálé cestující
z přeplněných silnic a také učinit něco i pro životní prostředí.
Mezi nejvýznamnějšími severoamerickými velkoměsty by mělo
vzniknout třináct tratí, kde budou podle plánu nasazeny vysokorychlostní vlaky.
V rámci programu výstavby železnic federální vláda počítá s prostředky ve výši třináct
miliard dolarů, z toho třetina je
určena pro stát Illinois, kde má
vzniknout trať mezi Chicagem
a St. Louis. Florida pak následně
obdrží 1,25 miliardy dolarů na modernizaci spojení mezi Tampou
a Orlandem, kde mají vlaky dosahovat rychlosti až 250 km/h.
Autem trvá cesta z Tampy do Orlanda asi hodinu a půl, vlak ji překoná za tři čtvrtě hodiny. Za 2,3
miliardy dolarů mají být spojena
i kalifornská města Sacramento
a San Francisco s městy San Diego a Los Angeles.

Spojené státy americké jsou jednou z posledních světových
velmocí, kde dosud prakticky
nejezdí vysokorychlostní vlaky.
V Japonsku se vysokými rychlostmi jezdí již půlstoletí a v Evropě již třetí desítiletí provozuje
vlaky TGV Francie. Mezitím byly
zavedeny vysokorychlostní spoje

COLORADO. Projížďka vlakem v amerických kaňonech můžet být
FOTO wikipedia (3x)
okouzlujícím zážitkem pro každého. 

VZESTUP, ÚPADEK A pokus o návrat
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USA jsou počátky budování železnic spjaty prakticky
výhradně se soukromými investory. V období, kdy železnice
měla takřka monopolní postavení na přepravním trhu osobní dopravy, se vyvinul poměrně
značný systém regulací, upravujících třeba tarify a rozsah služeb. Od třicátých let 20. stol. se
postupně začíná zvyšovat konkurence ostatních druhů dopravy, především silniční. Dokončení
základní sítě dálnic a zavedení prvních proudových letadel do komerční osobní dopravy
v 50. letech znamenalo rychlý
úpadek zájmu o železniční osobní dopravu. Tomu nezabránily
ani státní dotace. Nejtěžší období pro železnici přišlo začátkem
sedmdesátých let. Železniční společnosti byly nuceny provozovat vysoce ztrátové spoje
i tratě a zisky z nákladní dopravy nestačily pokrývat tyto ztráty. Mnoho společností se ocitlo
na pokraji bankrotu.

Prvním krokem k ozdravení železniční dopravy proto bylo vytvoření samostatné společnosti
pro osobní dopravu Amtrak. Ta
vznikla v roce 1971 jako běžná
obchodní společnost ve vlastnictví státu. Amtrak přebral
přibližně polovinu do té doby
provozovaných dálkových spojů, zbytek byl zcela zrušen. Nadále je provozuje s podporou
federálních dotací. Místní doprava je obvykle provozována jinými
dopravci za účasti dotací jednotlivých států. Většina spojů je
provozována na tratích původních železničních společností, kromě několika případů, kdy
je Amtrak sám vlastní (Northeast Corridor s vlaky Acela a Metroliner). V ostatních případech
platí za použití dopravní cesty
vlastníkům tratí. Železniční dálková doprava v podání Amtraku
má nicméně zanedbatelný význam z hlediska dopravní soustavy USA.
S využitím K-Reportu.

elezniční trať přes průsmyk Brenner vyžaduje
neodkladnou obnovu. Proto Rakouské spolkové dráhy
zvažují v létě 2012 její uzavření na dva až tři měsíce. Zatím ale jde jen o jednu
z variant. ÖBB proto požádala dopravce, kteří na této
trati působí, ale i politiky,
úřady či italského provozovatele železniční infrastruktury, společnost RFI,
o jejich vyjádření. Nejnutnější stavební opatření se
týkají obnovy mostů, kolejišť, opěrných zdí až po sanace tunelů. V současnosti
se pracuje na koncepci stavebních a obnovovacích
prací na zmíněné trati. Ta
spojuje Innsbruck (550 m n.
m.) s Brennerem (1 320 m n.
m.) a dosahuje délky 32 kilometrů. Trať přes Brenner je
více jak sto let stará a je jednou z nevíce využívaných
tratí v Evropě. V jednom
pracovním dni po trati projede 240 až 250 vlaků.

Práce ve Vídni
omezují dopravu

V

ry neatraktivní. Tato situace se
ale nyní výrazně mění. USA nyní
investují velké prostředky do nejmodernější infrastruktury a také
vozidel. Podle studie firmy SCI
jsou nejsilněji rostoucími železničními trhy v současné chvíli
USA a Čína, následované Ruskem, Německem a Francií.

oblasti nazývané Ostregion, která se rozprostírá okolo Vídně, pokračují
masivní stavební práce.
V samotném hlavním městě Rakouska se staví nejen nové hlavní nádraží
na místě bývalé stanice
Südbahnhof, ale pokračují i další stavby. Od 3. července do 30. srpna je tak
nahrazena veškerá doprava
autobusy v úseku Friedberg
– Aspang či od 3. července
do 6. září nahrazují autobusy vlak v trase Loipersbach –
Schattendorf. Do 23. srpna
je částečně nebo zcela vyloučena doprava u regionálních
vlaků v úseku Gloggnitz
– Payerbach-Reichenau.

Sázka na hospodářskou
konjunkturu

Autovlaky přes
celé Rakousko

v růstu investic
do železnice jsou
usa světovou
jedničkou.

Alternativa vůči
přecpaným silnicím

V nákladní dopravě
náskok před Evropou

nost silničního provozu.
Projekt za 1,23 miliardy korun podpoří i Evropská
unie. Částka 877 milionů
korun bude zaplacena prostřednictvím Operačního
programu Doprava.

Rekonstrukce tratě
přes Brenner

Ž

Stavba nového
železničního mostu
v Kolíně je v poločase.
Provoz nadále probíhá
po jedné koleji.
ráce na rekonstrukci stávajícího dvoukolejného železničního mostu přes
Labe z roku 1908 pokročily do další fáze. Od večera
6. července vlaky překonávají Labe po jedné koleji
na novém mostě. Stavbaři se nyní pouštějí do druhé
poloviny, při které opět nejprve rozeberou původní přes
100 let starou konstrukci mostu koleje druhé a následně vystaví most úplně
nový. Dříve instalované výhybky umožnily zachování
železniční dopravy bez výrazného omezení provozu,
neboť vlaky v době výstavby
využívají novou kolej.

rakousko

V USA se očekává, že s železničními projekty vzniknou nejen lepší a čistší dopravní systémy, ale
že také dojde k výrazné konjunktuře v hospodářství a vzniku nových pracovních míst. Podle
studie od firmy Siemens by plánovaná výstavba železniční sítě
vysokorychlostních tratí v regionech Los Angeles, Chicago a Orlando mohla přinést až 145 tisíc
nových pracovních míst. Podle
dalších studií mohou stavební
práce a následný železniční provoz v regionu Los Angeles přinést až 55 tisíc nových pracovních
míst a zvýšit obrat o 7,6 miliardy dolarů ročně. Pro Chicago to
následně představuje 42 tisíc nových pracovních míst a zvýšení
obratu o více 6,1 miliardy dolarů.
Na základě programu prezidenta Obamy vláda USA sbírá
zkušenosti po světě. Tak například americký ministr dopravy
Ray LaHood před nedávnem v Japonsku testoval systém elektromagnetické dráhy Maglev. „Byla
to velmi rychlá testovací jízda,“
prohlásil Ray LaHood po příjezdu
velmi suše, nicméně zjevně uspokojen.
STANISLAV HÁJEK
S využitím informací
z WELT-ONLINE.

R

akouské spolkové dráhy
provozují již dlouhá léta
tradiční autovlaky, které
jsou velmi oblíbené. Cestující zaparkují svůj automobil
nebo motocykl na speciální
plošinový vůz a cestu stráví
v klidu a bez stresu v pohodlných osobních železničních vozech. Tak i letos se
vydávají vlaky ÖBB přes
den či noc na trasy z Vídně
do Feldkirchu či Innsbrucku, ale i Lienzu v jižních
Tyrolích. Autovlaky jsou řazeny také na spojích mezi
Grazem a Feldkirchem
nebo Grazem a Villachem.
Mimo vnitrostátní spoje jsou k dispozici i autovlaky do Německa, konkrétně
do Hamburku, a směřují
i do italského hlavního města Říma.
(sh, mah)

krátké zprávy ze světa
Všestranný vůz pro
různé druhy carga

Vlakem ze Šanghaje
až do Berlína

Antverpy sázejí
na náklad po kolejích

Nové logistické
centrum v Sofii

Kontejnerové kyvadlo
Moskva – Petrohrad

Nákladní vozy mohou
být většinou využívány jen pro předem
určené zboží. Při kolísavé poptávce to však
není hospodárné. Z toho důvodu vyvinula společnost Wascosa
ze švýcarského Zugu nosný vůz,
který lze použít pro různé druhy
ložného zboží. Základ tvoří šedesátistopý nosný vůz pro kontejnery, který má další upevňovací
prvky, na něž lze nasadit různé
nástavby. Jako první byla vyvinuta nástavba s ocelovou podlahou
a čtyřmi dvojitými dveřmi, což je
ideální kombinace pro přepravu
šrotu, cukrové řepy, stavebnin.

Úspěchy při budování
vysokorychlostních
tratí v Číně vedou
tamní představitele železnic ještě k ambicióznějším plánům. Chtějí
vybudovat trať, která bude spojovat kontinenty. V projekčních
kancelářích již vzniká i nová
vysokorychlostní trať Šanghaj
– Moskva, ale také jižní spojení
přes Írán s pokračováním dále
do Prahy a Berlína. Nová konečná
v Curychu již také není v těchto
plánech pouhou utopií. V plánu
je i nové spojení pro supervlaky
ze Šanghaje do Singapuru a indického Nového Dillí.

Evropský druhý největší drážní námořní
přístav po Hamburku
Antverpy počítá s výrazným posílením železniční dopravy do vnitrozemí
v rozsahu kolem 340 tisíc námořních kontejnerů za rok. K dosažení cíle je vytvořen akční plán pod
názvem Antverpská intermodální řešení (AIS II). Do roku 2020
chce největší belgický námořní
přístav dosáhnout toho, aby dráha měla v dopravě do vnitrozemí
podíl 15 procent. Dnes existuje
do a z Antverp pravidelné spojení
ucelenými kontejnerovými vlaky
se 40 destinacemi ve 13 zemích.

Německá společnost
DB Schenker uvedla do provozu nové
logistické centrum
v bulharské Sofii. Zařízení disponuje plochou dvou tisíc
čtverečných metrů pro Gross-docking a tří tisíc čtverečných metrů
logistické plochy a dvěma přípojnými kolejemi – každá s užitnou
délkou 220 metrů. Kolejové zařízení má fungovat jako tzv. Railport; odesílatelům má usnadnit
rozhodnutí, zda využít pro hlavní
přepravní běh dráhu. V komplexu
na severozápadním okraji města
sídlí rovněž Schenkerova národní bulharská společnost.

Operátor kontejnerové
dopravy TransContainer, patřící k ruské státní dráze RŽD,
uvádí znovu do provozu drážní kontejnerové kyvadlo
mezi Petrohradem a Moskvou,
jež bylo v roce 2009 odstaveno.
Jak TransContainer sdělil, vlak
bude jezdit jednou týdně. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se
má frekvence zdvojnásobit. Cílem je nabízet jeden vlak denně.
Doba jízdy trvá osmnáct hodin.
TransContainer nabízí dodání
zákazníkům vlastními nákladními automobily.
(sh, kla)
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Velká letní soutěž – 2. část
Pokračujeme v naší
vědomostní soutěži.
Dnes vám přinášíme
prostřední část
otázek týkajících se
historických památek
a zajímavých destinací
v České republice.

K

aždá otázka má jen jednu
správnou odpověď. Postupně si sbírejte Železničáře,
případně si vaše odpovědi zapisujte stranou. Příště otiskneme poslední sadu otázek i hrací
kartu, na které se dozvíte, kam
a hlavně dokdy máte své odpovědi poslat. Přesná pravidla najdete
na adrese www.cd.cz/volny-cas.
Pět vylosovaných šťastlivců
od nás dostane zajímavé ceny,
především víkendový zájezd pro
dva na zámku Loučeň a pobyt
v golfové akademii Mladé Buky.
Soutěž je určena pro každého dospělého čtenáře Železničáře, tedy
pro zaměstnance Českých drah,
jejich rodinné příslušníky i pro
cestující.
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Zámek a hrad ve Frýdlantu je
spolu s Ještědem dominantou Libereckého kraje. Zámek
ve Frýdlantu proslul některými
superlativy, třeba tím, že se jedná o první zpřístupněný zámek
u nás (už v roce 1801!) a můžete zde absolvovat také úplně nejdelší zámeckou prohlídku, která
trvá více jak dvě hodiny. Od poloviny 16. století až do počátku třicetileté války vlastnil Frýdlant
rod Redernů.
Jeden z vlastníků, Melchior z Redernu, se účastnil i patnáctileté války na přelomu
16. a 17. století mezi císařem
a králem Rudolfem II. a Osman
skou říší. Protože jedna z největších bitev této války byla pro
Melchiora úspěšná, jeho manželka Kateřina uspořádala
na redernském panství velkolepou oslavu, která se každoročně
ve stejnou dobu konala až hluboko do 17. století i přesto, že již
Redernové Frýdlant nevlastnili.
Věděli byste, jak se tento svátek
jmenoval?
a) Velkovaradínský svátek
b) Redernovský svátek
c) Svatogotthardský svátek

CO MŮŽETE
VYHRÁT

1

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

2

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

3
4
5

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

Odbornou knihu Modrý
Albatros.

7

V Libereckém kraji ještě zůstaneme. Mezi Turnovem a Libercem, na železniční trati 030,
najdete malebný novogotický zámek Sychrov, který proslavil hraběcí rod Rohanů. I zde se natáčely
známé české pohádky, například
Nesmrtelná teta (v pohádce figurovalo jen hlavní schodiště, zby-

lé scény jsou ze zámků Horšovský
Týn a Vranov nad Dyjí). Není těžké uhodnout, že onu nesmrtelnou tetu hrála Jiřina Bohdalová
a krále Jaromír Hanzlík. Která
herečka ale ztvárnila princeznu?
a) Maria Krosch
b) Barbora Bobuľová
c) Ulrike Heiker

8

Krásný zámek v Náměšti
na Hané patří mezi významné
památky regionu. Zámek nechal
postavit Ferdinand Bonaventura
z Harrachu ve druhé polovině 18.
století a zámek jste v krátkých
záběrech mohli vidět i v komedii Zdeňka Trošky. V jakém filmu to bylo?
a) Kameňák
b) Slunce, seno, jahody
c) Trhala fialky dynamitem

9

Zámek Buchlovice nedaleko Uherského Hradiště představuje typ barokní vily, kterou
nechal postavit Jan Dětřich Petřvaldský pro svoji původem italskou manželku. Středověký hrad
Buchlov nad dnešním městečkem totiž nesplňoval její představy o šlechtickém sídle. Jak se ona

úmrtí
Navždy odešel
František Jandl

náročná manželka Jana Dětřicha
Petřvaldského jmenovala?
a) Vilemína Kinská, rozená
Piccolomini
b) Anežka Eleonora z Colonna-Fels
c) Elizabeth Hardeggová
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Jako Bechyňskou duhu
označujeme úžasný most
velkého rozpětí nad řekou Lužnicí přímo před branami jihočeské
Bechyně. Jak známo, město Bechyně vzniklo na vysokém skalním ostrohu nad řekou Lužnicí.
První elektrizovaná železnice
v Čechách, známá Křižíkova trať
z Tábora právě do Bechyně, končila dříve na levém břehu řeky
a do města vůbec nezasahovala. Hluboký kaňon řeky Lužnice
překlenul později most společný pro silnici, železnici i pěší,
právě známá Bechyňská duha.
Jen díky tomu se železnice poprvé dostala do samotné Bechyně. Víte, ve kterém roce byl most
zvaný Bechyňská duha slavnostně otevřen?
a) 1928
b) 1923
c) 1926
Kamil Bureš

V

neděli
11. července 2010 náhle zemřel František
Jandl, člověk,
který většinu života zasvětil
železnici. K ČSD nastoupil
v roce 1969 jako posunovač,
o rok později se stal výpravčím v Branticích. V říjnu
1973 byl přeložen do Chornic
a jako výpravčí tam sloužil
až do roku 1984, kdy byl jmenován přednostou tamní
stanice. Tuto funkci vykonával 17 let s krátkým přerušením v letech 1995 a 1996,
kdy byl přednostou v Moravské Třebové. K 1. lednu
2002 byly Chornice přiděleny pod Rudoltice v Čechách a František Jandl se
stal náměstkem přednosty
a o rok později přednostou
této stanice. Od ledna 2008
byl ve funkci přednosty žst.
Ústí nad Orlicí a k 1. září téhož roku byl jmenován inženýrem železniční dopravy
RCP Hradec Králové. V železniční nostalgii působil
jako předseda Chornického
železničního klubu (1998–
2008). Díky jeho iniciativě
se podařilo zachránit točnu
a vodní jeřáb v Chornicích.
Ve věku pouhých 60 let
odešel vzácný člověk, spolehlivý spolupracovník a výborný kamarád. Všem bude
Marek Říha
velice chybět.

Jeseníky

7
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Ostružná – levně
Týden děti do 6 let zdarma,
do 15 let + důch. 850 Kč,
ost. 1 200 Kč/osoba.
T: 728 767 337,
chatahory@seznam.cz.

PENZION SAVOY
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Slovensko

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

Bulharsko

Vlakem do Burgasu, poslední přímá zpáteční lůžka a lehátka

V JIZERSKÝCH HORÁCH
Rodinný penzion pořádá
v září pobyty pro důchodce.
Cena s polopenzí 2 499 Kč.
Soc. zař. a televize
na pokoji. Klidné prostředí
v okolí penzionu láká
k procházkám, houbaření
a rybaření. Vaše zvířecí
miláčky ubytujeme
zdarma. Tel.: 483 381 091,
mob. 737 187 001.

Pomorie:
Penzion Sisa*** a hotel Bílý dům**, ceny od 2 500 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní, děti 2–12 let 50% slevy,
cena zahrnuje 7 nocí se snídaní.
Soukromé byty a apartmány – nástupy a délka pobytů podle přání
klientů! CENA ZA OSOBU A 7 NOCÍ od 1 800 Kč!

3 let zdarma bez služeb, 3–15 let 30% sleva (se 2 platícími dospělými).
• AKCE Relaxace a turistika – cena 2 995 Kč na osobu zahrnuje:
5x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, parkovné,turistikou mapu na pokoji, 1x za pobyt vstup na 45 minut do hotelového
welness centra (sauna, whirpool). Děti do 3 let zdarma bez služeb,
3–15 let 50% sleva (se 2 platícími dospělými).

Slunečné pobřeží
Hotel Regina*** od 3 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování se snídaní.

Hotel Adélka a Lenka – Krkonoše, Špindlerův Mlýn, LETNÍ SLEVA
– ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením a TV,
polopenze. Cena 3 120 Kč za osobu a 7 nocí,
děti na přistýlce do 15 let 50% sleva, do 3 let zdarma bez služeb.

Hotel Trakia Garden ***od 4 500 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.

Hotel Bohmann – Babylon, Chodsko – ubytování v 1 až 3lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením, TV–SAT a WiFi, vlastní venkovní
bazén s protiproudem, nedaleko přírodní koupaliště Babylon, tenisové
kurty pro ubytované zdarma. Cena za osobu a 6 nocí 3 660 Kč obsahuje
ubytování s polopenzí.

Hotel Tia Maria *** od 4 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva.
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.
Příplatky: transfery 480 Kč dospělá osoba, dítě 240 Kč, zpáteční lůžka
nebo lehátka T4 1550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

ČR

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

Poznávací zájezdy – vlakem

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

Kontakty

ČD travel s.r.o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 057,
972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31, tel. 972 243 071,
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874,
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e–mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz
www.cdtravel.cz/lasty
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pošta
Někomu je horko,
jinému zima

7

Život kamaráda na vlásku

N

a trati Praha – Beroun
začínají běžně jezdit
nové soupravy CityElefant.
Jsou pěkné a pohodlné. Ale
lidem občas znepříjemňuje cestu nesprávně nastavená klimatizace. Rozdíl mezi
venkovní a vnitřní teplotou je prostě příliš velký, občas slyším i chrapot a kašel.
Je to prostě zapeklitost, nevím, zda to řeší průvodčí či
strojvedoucí. Je fajn, že se
dráhy snaží vylepšit cestování. A že je to skutečně vidět! Ale klimatizaci ještě
úplně vychytanou nemáte,
to můžu potvrdit.

UBYTOVÁNÍ

Líná huba,
holé neštěstí?

R

Milan Pecha

Co všechno
nevyroste u kolejí

P

osílám vám snímek
„šturcu“ ve Starkoči
na trati 032 Jaroměř – Trutnov. Kdo přijede do Starkoče od Václavic (trať 033),
musí okolo té nádherné podívané projít. Kdyby byla
vypsána soutěž o nejkrásnější šturc, určitě by zdejší
nádraží mělo naději na pěkné umístění. A technická
poznámka: zabral jsem to
mobilním telefonem, fotoaparát do práce nenosím.
Snad se vám to také bude líJaroslav Zilvar
bit.

Kolik jízdních kol
se vejde do vlaku

O

červencovém prodlouženém víkendu jsem jel
CityElefantem na trati Kolín – Pardubice. Byla sobota pozdě odpoledne, venku
žhnulo slunce, lidé se rozjeli na dovolené, výlety...
Spousta lidí k tomu zvolila
jízdní kolo, které pak převážela částečně právě vlakem. Poslední dobou je to
čím dále větší trend. Proč
ne, pokud to ale neobtěžuje
ostatní „bezkolové“ cestující. Přišel průvodčí, zkontroloval mi jízdenku a pak
jsme se dali trochu do řeči.
Asi mu končila služba a potřeboval se někomu vypovídat. Svěřil se, že tolik
jízdních kol v jednom vlaku
už dlouho neviděl. Bohužel
někteří cestující nastupují i do těch dveří, kam jízdní
kola nesmějí, a potom blokují průchod. Přitom piktogramy s přeškrtnutým
symbolem mluví jasně,
s jízdním kolem se nemůže nastupovat kdekoli. Dal
jsem mu zapravdu. Proto
bych chtěl vyzvat všechny
slušné cestující, aby respektovali přepravní podmínky.
Když je holt vyčerpaná kapacita pro přepravu kol v nějakém spoji, musí počkat
na jiný vlak nebo šlápnout
do pedálů a jet po dvou koPetr Kukaň
lech dál.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

PŘENECHÁM
Přenechám pronájem
opraveného a udržovaného drážního domku o velikosti 3 + 1, v rekreační
oblasti řeky Mže, v okrese Tachov, za odstupné. Domek je vybavený WC, teplou
a studenou vodou, krbem,
k domku je pronajatý pozemek. Přenechám i s vybavením. Možnost odkoupení
do osobního vlastnictví.
V případě zájmu volejte
na mob. 739 759 016 nebo
e-mail belmici@seznam.cz.

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

Jarmila Procházková  

ád jezdím na trati Ostrava – Praha, a to nejen Pendolinem. Za kvalitní
vlaky také považuji spoje
kategorie InterCity a EuroCity. Co mne ale trápí, jsou
neohleduplní cestující, kteří zabírají volná místa svými zavazadly. Často je vidět
ve vlaku někdo, jak bloudí
po voze a hledá volné místo. Říká se, líná huba, holé
neštěstí. Ne všichni jsou ale
tak průbojní. Doporučoval
bych, aby vůči těmto neodpovědným jedincům, kteří si pro sebe vyhrazují více
místa, než jim přísluší,
průvodčí přitvrdili.

INZERCE

Dovolená

PŘÁTELÉ. Miroslav Reparský (vlevo) stojí vedle svého kamaráda a zachránce Miroslava Krutiny z Českých drah.

O život může jít
i při volejbalovém
zápase. Křeč, zástava
dechu, bezvědomí.
Potom rozhoduje
každý okamžik.
Tohle je naštěstí
příběh s dobrým
koncem. Kamarád
zachránil kamaráda.

ZACHRÁNCE

ZACHRÁNĚNÝ

M

M

iroslav Krutina začal kariéru u Českých drah jako
mechanik silnoproudých zařízení v nákladovém obvodu Plzeň.
Po vystudování Západočeské
univerzity pracoval na Odboru
správy nemovitostí GŘ (O31).
Nyní pracuje jako systémový
specialista na oddělení majetkového podnikání Regionální
správy majetku Plzeň.

iroslav Reparský po ukončení základní školy absolvoval střední průmyslovou
školu strojírenskou s maturitou ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Po ztrátě zaměstnání
přijel pracovat do České republiky. Již šestým rokem je zaměstnán ve firmě YWTC Plzeň
jako dělník v elektrotechnickém oboru.

V

Mladík přestal dýchat a upadl
do bezvědomí. Jednalo se o Miroslava Repaského, člena týmu.
V kritické situaci perfektně zareagoval jeho kamarád, zaměstnanec Českých drah Miroslav
Krutina. Ten si ale původně
myslel, že jde o vtip. „Najednou
se Repo, jak mu říkáme, skácel na zem a nehýbal se. V první moment si všichni mysleli, že
je to nějaká legrace. Že není něco
v pořádku, bylo jasné v tu chvíli,
kdy začali spoluhráči volat o pomoc,“ vzpomíná na klíčový okamžik Krutina.
„Hned jsem se k němu rozběhl. Měl oči otevřené a rozšířené

jení nervů. „Z toho, co se událo,
si pamatuji jenom to, co bylo před
tím, než jsem upadl. Zbytek už
znám jenom z vyprávění,“ říká
Miroslav Repaský.
„Všichni si patrně mysleli, že
jenom simuluji. Dokonce mě prý
tahali za ruce, abych se zvednul.
Ale Mírovi došlo, že je zle. Proto bych mu chtěl, i s mojí manželkou, ještě jednou poděkovat
za první pomoc a rychlou reakci. Nikdy to Mírovi nezapomenu,“ dodává.

Tři životy na kontě

íkendové soustředění plzeňského týmu Šmejd
2002 na Kubově Huti probíhalo tehdy zcela normálně.
Byla půlka června, účastníci hodnotili uplynulou sezonu, předávala se ocenění. Všichni mluvili
o tom, co je čeká na podzim, že
musí bojovat o postup do druhé
ligy BLMF (místní florbalová liga)
a především extraligy ve florbale
veteránů. Pak najednou při volejbalovém zápase dostal šestadvacetiletý sportovec křeč do krku.

Mirek a Mirek

FOTO AUTOR (2x)

SPOLU. Školení první pomoci se vyplatilo,oba muži se mohou smát.
zorničky. Nereagoval na nic. Bylo
mi jasné, že musím okamžitě začít s resuscitací. Vzpomněl jsem
si na pravidla první pomoci a zaklonil jsem mu hlavu,“ pokračuje ve vyprávění Mirek Krutina.
Situace nebyla jednoduchá, zkolabovaný mladík měl díky křeči
ústa pevně sevřená. „Chtěl jsem
otevřít Repovi ústa, ale nešlo to.
Zajel jsem mu proto prstem mezi
zuby a hledal škvírku, kudy bych
se prsty mezi jeho zuby dostal.
Naštěstí se mi to povedlo, ale musel jsem pořádně zabrat. Potom

jsem viděl, že má jazyk zapadlý
v krku. Rukou jsem mu ho vytáhl a sotva měl uvolněnou dýchací cestu, začal přicházet k sobě,“
popisuje dramatické chvíle sympatický zachránce.

Nikdy mu to nezapomenu

Když se Miroslav Repaský
vzpamatoval, převezli ho co
nejrychleji do plzeňské nemocnice. Po vyšetření se dozvěděl,
že si kvůli sportovnímu přetížení z předchozích dní natáhl sval
na krku, což mu přerušilo napo-

Na Českých drahách zaměstnanci procházejí školeními, která první pomoc řeší. „Je to jedině
dobře, že se člověk dozví, co má
v takové chvíli dělat. Já osobně si
dost živě vzpomínám na videa,
která nám na školeních pouštěli,“
říká Miroslav Krutina a pokračuje: „ Člověk myslí jen na to, aby
pomohl kamarádovi. Podstatné
je, že Repo žije. Jsem přesvědčený, že pokud bych mu nepomohl
já, tak by to udělal někdo jiný.“
Miroslav Krutina ale v podobné
situaci už byl, když dokonce dvakrát předtím pomohl zachránit
lidský život. „Ale to bylo na střední škole. A zase taková náhoda, že
jsem se k tomu dostal, ani nevím
jak,“ říká skromně. „Jeden kluk
spadl i s jízdním kolem do řeky,
druhý mladík byl opilý a spadl ze
srázu do vody,“ vzpomíná.
Událost z volejbalu asi už navždy ovlivní cesty obou můžů.
Znají se jen pár měsíců, ale
na sebe určitě nezapomenou.
„Musím říci, že Mirek je nesmírně obětavý, kamarádský a hodně
skromný. Takových kamarádů
má člověk v životě jen pár,“ pronese na závěr Repo.
MARTIN HARÁK

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
H-TOUR
nabízí: u všech zájezdů
děti slevy, lehátka
a transfer v ceně,
pokoje/apartmá s KK,
WC + sprcha, lednice
Černá Hora – Sutomore
penzion
10–13denní zájezdy
3 990–4 880 Kč
---------------------------------Bulharsko Sozopol,
penzion Ruska
13–14denní zájezdy
4 790–6 190 Kč
---------------------------------Řecko – Paralia/nový
penzion Lilalo
10–13denní zájezdy
4 190–6 490 Kč
---------------------------------Zájezdy: letenky vč.
tax, noclehy, snídaně,
transfery, průvodce:
5.–16. 10. Jordánsko
+ Sýrie 29 990 Kč
5.–11. 10. Sýrie 19 990 Kč
8.–15. 10. Jordánsko
22 540 Kč
---------------------------------tel./fax: 581 614 552,
607 611 998 možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

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

Díl 17.: Démon v duši výpravčího (II)
Jedno Volno
na předvěsti platí
vždy pro jeden vlak.
A co když jsou tam
ve stejný okamžik dva?

S

ignalisté Kotvalda upozornili na omyl v čísle vlaku.
Výpravčí se opravil a řekl suverénně: „Vlak 69770 na první kolej a zastaví.“ Snad si uvědomil,
že něco není v pořádku. Uvolnil
tedy pouze vjezdovou návěstní
vložku a vlak vjížděl na návěst
Výstraha s pohotovostí zastavit.
Signalista na vjezdové straně
dal předhlášku a na jejím základě výpravčí zcela bezmyšlenkovitě uvolnil i odjezdovou návěstní
vložku, což bylo pro signalistu
na odjezdovém zhlaví příkazem
k postavení návěstidla do polohy
Volno. Tím byl osud obou vlaků
zpečetěn.

Výpravčí jednal jako dobře
promazaný stroj – nebo spíše namazaný. Vlak 69770 projel stanicí ovládanou démonem, aniž
byl dán do stanice Horní Kámen
předvídaný či skutečný odjezd.
Strojvedoucí nic zlého netuše jel
do obsazeného oddílu. Byla tma,
trať se klikatila podle řeky a rozhodně nebylo vidět na vzdálenost
potřebnou k zastavení.

Finta mu nevyšla

Výpravčí se vrátil do dopravní
kanceláře a dalších dlouhých
pět minut netušil, co způsobil.
Pak mu najednou všechno došlo.
Zcela klidně a bez afektu zavolal
stanici Horní Kámen a dal výpravčímu předvídaný odjezd pro
vlak 69752, tedy pro onen vlak,
který již dávno stál u vjezdového
návěstidla. Žoviálně dodal, že
pak bude mít vlak 69770!
Byl tak zpitý, odvážný nebo vychytralý? Opravdu věřil, že mu

V

ýpravčí Kotvald propadl ve službě démonu alko
holu. Dne 15. února 1985 měl
noční službu. Nepohodl se
s manželkou, práce ho štvala, a tak si koupil láhev. Nepsal
vlaky do dopravního deníku, nezjišťoval volnost kolejí.
Neohlásil odjezd nákladního vlaku do následné stanice
a vzápětí povolil odjezd jiného
vlaku. Dokonce si u toho popletl číslo.

kaskadérská finta vyjde a nikdo
nic nepozná? Jedno je jisté. Výpravčí o skutečnosti, že v jednom
mezistaničním oddíle jsou dva
vlaky, věděl a svému kolegovi nic
neřekl! Výpravčí ve stanici Horní
Kámen provedl klidně přípravu
vlakové cesty pro vlak 69752.
Strojvedoucí vlaku 69770, který se nezadržitelně blížil ke konci stojícího vlaku, uviděl dokonce
předvěst vjezdového návěstidla
do stanice Horní Kámen v poloze Volno. Vůbec netušil, že tohle
volno mu nepatří. Neměl tedy důvod snižovat rychlost. Strojvedoucí stojícího vlaku 67752 odbrzdil
a zařadil první rychlostní stupeň. Víc nestačil. Došlo ke srážce.

Rozmetaný vlak
a útěk ze služby

Strojvedoucí vlaku 67770 uviděl
v plné rychlosti koncové návěsti
posledního vozu na vzdálenost
150 metrů. Stačil ještě sjet regu-

látorem ze stupňů, použít rychlobrzdu a utéct do strojovny. Jeho
pohotovost a bytelná konstrukce
Sergeje mu zachránily život. Trať
byla zatarasena. Čtyřosá cisterna pukla jako vejce a její obsah,
topný olej, vytekl do řeky. Předposlední vůz řady Utz se otočil
o 90 stupňů a explodoval jako
šrapnel. Další vůz, uhlák, byl
mohutnou silou nárazu vyzdvižen na střechu předchozího vozu,
ač byl plně naložený. Lokomotiva T 679 1189 byla zcela zničena.
Kotvald se snažil po nehodě dopsat do dopravního deníku chybějící vlaky – výsledkem byly zcela
zmatené a nesmyslné zápisy. Pokusil se utéci ze služby, ale marně. V nezamčené skříňce jsme
našli z poloviny vypitou láhev.
Krevní rozbor prokázal přes dvě
promile alkoholu v krvi. Výpravčí
zemřel ve vyšetřovací vazbě. A démon? Možná hledá dalšího hostiOtakar Drahorád
tele.
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za poznáním

kam jet
Flora Olomouc
s módou v květech

T

rvalky, bylinky, skromné i exotické rostliny
– o tom všem bude mezinárodní zahradnická
výstava a veletrh Flora Olomouc 2010. Brány největšího zahradnického svátku
v ČR se otevřou ve dnech
19. až 22. srpna, každý den
od 9 do 18 hodin. Hlavní
expozice s názvem Móda
v květech promění prostory
největšího výstavního pavilonu A v netradiční módní salon plný jiřinek, růží,
gladiol, lilií či balkonovek. Návštěvníky určitě potěší letní zahradnické trhy
se zelení a zahradnickými
pomůckami, zábavný program a možnost prohlédnout si zdarma sbírkové
skleníky Flory a olomoucké
botanické zahrady. Najdete
tu i stánek Českých drah.

Chodské slavnosti
v Domažlicích

V

e dnech 13. až 15. srpna se uskuteční jedna
z nejstarších národopisných
slavností u nás, 56. Chodské slavnosti neboli Vavřinecká pouť v Domažlicích.
Tento folkloristický festival
zde probíhá již od roku 1955.
Stěžejní část programu
bude věnována tanečním
a hudebním vystoupením.
Kromě toho se zde ale koná
i výstava obřího funkčního
modelového digitálního kolejiště. Na adrese Máchova
134 budou vystavovány železniční modely spolu s provozem zahradní železnice.

Pražský jarmark
na Ovocném trhu

O

d čtvrtka 26. do úterý 31. srpna se opět
připravuje v centru Prahy
na Ovocném trhu mezinárodní festival Pražský jarmark. Na festival přijedou
stovky tanečníků, zpěváků
a muzikantů ze všech končin světa. Festivalový program se koná každý den
od 13.30 do 22 hodin. Všechny účinkující pohromadě
lze uvidět v pátek 27. srpna ve 13.30 hodin na Staroměstském náměstí, odkud
vyjde krojový průvod Celetnou ulicí a po Příkopech se
závěrečným defilé na Václavském náměstí. V řemeslném městečku na Ovocném
trhu budou denně od 11
do 22 hodin k vidění tradiční lidová řemesla, doplněná
o nabídku jarmarečních pochoutek. Generálním partnerem Pražského jarmarku
jsou České dráhy.

Tovačovský portál
s nostalgií

D

vanáctý ročník vlídného a pohodového festivalu Tovačovský portál
proběhne 13. a 14. srpna.
Účast již mimo jiné přislíbily kapely Šantré, Dobrá
Poloha, Epy de Mye či Druhá míza. Když se nabažíte zpěvu, můžete se podívat
do místního zámku nebo
se projít u kouzelných rybníků. Při této příležitosti
také pořádá KCOD Olomouc
ve dnech 14. a 15. srpna nostalgické jízdy na trati Kroměříž – Kojetín – Tovačov.
Pro cestující bude připraven
motorový vůz M 131.1. (hop)
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Nejdelší trať světa – 1. část
Letos v dubnu jsme
se podruhé vydali
do Ruska, tentokrát
s cílem poznat nejdelší
železniční trať na světě
a hlavní dopravní
tepnu této veliké
země: Transsibiřskou
magistrálu dlouhou
více než 9 tisíc
kilometrů.

váme volný den k prohlídce hlavního města.
Jedeme na Rudé náměstí, kde
právě probíhají mohutné přípravy na oslavu vítězství ve Velké
vlastenecké válce. Byli jsme tu
už loni, ale tehdy jsme nestihli navštívit Kreml. Za 350 rublů
si kupujeme vstupenku a po důkladné kontrole vcházíme dovnitř. Vnější zdi jsou z pálených

Každý den se
ve vlaku myjí okna
a luxuje. v kupé
máme i televizi.

P

lánování výletu začínáme zakoupením letenky
pro zpáteční cestu z Vladivostoku do Moskvy. Čtyři měsíce předem stojí jenom 3 600
korun. Teprve potom si zajišťujeme jízdenky a potřebná lůžka pro
dlouhou cestu vlakem. Pak ještě
zbývá sehnat pojištění a povinná
víza, což nám zajišťuje cestovní
kancelář z Frýdku-Místku. Volíme raději cestu přes Ukrajinu,
abychom se vyhnuli placení tranzitního víza v Bělorusku. Rychlíkem se dopravíme do Budapešti,
odkud nám za čtyři hodiny odjíždí spoj R 16 Tisza přímo do Moskvy. Procházíme se podél Dunaje
a v hlavách se nám honí myšlenky, jaké to bude za pár dní, když
budeme asi 12 tisíc kilometrů
od domova.

cihel, vysoké 5 až 17 metrů, dlouhé přes dva kilometry a osázené
dvaceti věžemi. Uvnitř se nacházejí nejvýznamnější kostely
země, například chrám Nanebevzetí Panny Marie z 15.století a chrám Archanděla Michaela
s hrobkami ruských panovníků.
Nachází se zde také největší zvon
na světě Car Kolokol, který ale nikdy nezazvonil. Je vysoký 6,14 m
a váží 210 tun. Na náměstí stojí
dělo Car Puška, ze kterého byla
vystřelena pouze jediná koule.
Bronzové dělo váží 40 tun a má
ráži 890 mm.

Šest dní v sedmi
časových pásmech

Cesta do Moskvy

Vyzvedáváme batohy z úschovny a čekáme na přistavení našeho vlaku. Je složen převážně
z ruských a ukrajinských vozů.
Průvodčí nás po kontrole jízde-

největší zvon
na planetě váží
210 tun, ale nikdy
nezazvonil.
nek uvádí do třílůžkového kupé.
Seznamujeme s naším spolucestujícím, ruským geologem
a historikem Maximem. Právě
sháněl u Balatonu byt a vrací se
domů do Moskvy. Oprašujeme
jazykové znalosti a snažíme se
konverzovat.
Okolo 22. hodiny přijíždíme
na ukrajinskou hranici. Poprvé
si posouváme čas na hodinkách
a dvakrát vyplňujeme prohlášení
pro celníky. Vše probíhá bez problémů, po výměně podvozků se
vlak dává opět do pohybu. V poledne přijíždíme do Lvova, kde
se vyměňuje lokomotiva, takže

SYMBOL MĚSTA. Chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě.
máme konečně trochu času protáhnout si těla venku. Večer už
na nás čeká Kyjev, kde se odpojují některé vozy. Na nástupišti si
doplňujeme zásoby jídla a pití.
Po půlnoci tu už je Rusko. Opět
celníci, opět posun času. Přesně
na čas v 9.56 hodin zastavujeme
na Kyjevském nádraží v Moskvě.

METRO. Volný čas v hlavním městě lze využít k prohlídce honosné
podzemní dráhy, která zde jezdí od roku 1936.

FOTO PIXMAC

Transsibiřská
magistrála
• Je to nejdelší železniční trať
na světě; z Moskvy do Vladivostoku měří 9 288 km.
• Od 29. října 1905 bylo možné (přes území Číny) dojet
vlakem od Atlantského k Tichému oceánu. Pouze přes
Rusko vedou funkční koleje
od 18. října 1916.
• Elektrifikace magistrály probíhala velmi dlouho, v letech
1929 až 2002.
• Na trati leží 89 měst, kromě
koncových například Nižnij
Novgorod, Permsk, Jekatěrinburg, Omsk, Novosibirsk, Irkutsk.
• Magistrála překračuje 16
veletoků včetně Volhy, Obu
a Jeniseje.
• Z politických důvodů byla
v 70. a 80. letech na Sibiři vybudována paralelní Bajkalsko-amurská magistrála.
Je sice méně využívaná, ale
vede dál od čínských hranic.

FOTO AUTOR (2x)

Za zdmi Kremlu

Loučíme se s Maximem a po výměně rublů si kupujeme jízdenky na metro. Přepravujeme se
na Jaroslavské nádraží, odkud
nám večer odjíždí vlak R2 Rossia.
Ukládáme batohy do úschovny
a fotíme se u nultého kilometru
Transsibiřské magistrály. Využí-

Večer se přiblížil a tím i náš odjezd. Na nádraží si dokupujeme zásoby a netrpělivě čekáme
na přistavení vlaku. R2 Rossia
je nejkvalitnější z celé série spojů na magistrále. Vozy z ruské vagonky Tvér mohou jet až
200 km/h. Interiér je vybaven
jednoduše, ale účelně. U vstupu
do chodbičky se nachází samovar
s horkou vodou. Na konci chodby jsou dva vakuované záchody,
které je možné používat kdykoliv. V našem kupé máme i televizi, na které běží DVD převážně
s ruskými seriály. Na každé straně lůžka nacházíme zdířku
na sluchátka, kde můžeme poslouchat hudbu. Každý den se tu
luxuje a myjí okna.
Vlak má projet sedm časových
pásem na dvou kontinentech,
i když zde stále bude formálně platit moskevský čas. Přesně
ve 21.25 hodin se rychlík Rossia
pohnul z jaroslavského nádraží a začíná svou dlouhou cestu.
Máme před sebou přesně 9 288 kilometrů, než za šest dní dorazíme
do svého cíle. Tím je pobřeží Japonského moře ve Vladivostoku.
Jan Machek, Aleš Machač

NA ZAČÁTKU. Nultý kilometrovník Transsibiřské magistrály
najdete na Jaroslavském nádraží. U turistů je obzvláště oblíben.

Nostalgické motoráčky na Liberecku
V průběhu července
i srpna máte možnost
vyzkoušet, jak se dříve
jezdilo po kolejích
na severozápadě Čech.

O

bnovená muzejní trať
z České Kamenice do Kamenického Šenova funguje i letošní sezonu. Dva páry
vlaků denně nabízejí místa zájemcům o nostalgické cestování od začátku července do konce
srpna každé úterý i čtvrtek. Společnost KŽC Doprava zde provozuje jízdy motorového vozu řady
M 262.0 taženého lokomotivou
řady T 211.0533 (přezdívanou Prasátko). Na nádraží v Kamenickém
Šenově je v době provozu muzej-

V SEZONĚ. Motorový vůz M 262.0 už v běžném provozu cestujícím neslouží.
ní železnice vždy v uvedené dny
po celé prázdniny otevřeno malé
železniční muzeum, zabývající se
historii tratě do České Lípy.
Z této sklářské oblasti vyjíždí (v jiné dny) i tzv. Bezdězský
a Lužický motoráček. Prvně jmenovaný měl letos premiéru. Po-

prvé jel ve středu 30. června
z Prahy do Kamenického Šenova
a na zpáteční cestu se vydá v úterý 31. srpna, a to po stejné trase
přes Jedlovou, Českou Lípu a Bakov nad Jizerou.
To Lužický motoráček jezdí už
druhým rokem. Jedná se o prázd-
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ninový vlak z Kamenického Šenova do Liberce. Přes Benešov nad
Ploučnicí, Českou Lípu a Jablonné
v Podještědí až do krajského města Liberec urazí téměř 98 kilometrů. Vlak jede každý lichý týden
ve středu od 7. července do 25. srpna. Raritou je, že vás doveze až

na liberecké dolní nádraží – vlečku Dopravního podniku města
Liberce u zábavního a vodního
parku Babylon. Zde můžete přestoupit na historickou tramvaj
Bovera č. 78 z roku 1929 a vydat se
s ní na projížďku po Liberci a dojet až k zoologické či botanické
zahradě v Lidových sadech. Vyjet si potom můžete i kabinkovou
lanovkou Českých drah na 1 012
metrů vysoký vrchol Ještědu.
Jízdenky na uvedené vlaky KŽC
Doprava se prodávají u průvodčího bez přirážky. Ve vlacích neplatí tarif Českých drah. Možná je
přeprava kol a funguje i prodej občerstvení a drobných suvenýrů.
Podrobnosti o vlacích jsou uvedeny na webu www.kzc.cz i na straně 794 knižního Jízdního řádu ČD
2010.
Martin Navrátil

