Upozorňujeme,
že 11. a 18. srpna
Železničář
nevychází.
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V Nesovicích se
objevily pokladní

Není tahle jízdenka
náhodou falešná?

Zabezpečovací
a sdělovací revoluce

Náročná rekonstrukce budovy
i kolejiště změnila rozvržení
práce železničářů.  STRANA 2

Podívali jsme se, jak to chodí
při razii revizorů v osobních
vlacích na Moravě. STRANA 3

Před padesáti lety přecházela
česká železnice na rychlostní
návěstění.
STRANA 7

krátce

sloupek
Opravy vozidel
na další 4 roky

Od září přibude
vlakušek

Vybíráme dodavatele
oprav lokomotiv
a vozů na příští čtyři
roky. Cena přesahuje
7 miliard korun.

Č

eské dráhy vypisují celkem 18 nadlimitních
veřejných zakázek na periodické opravy různých typů
lokomotiv a vozů na období
příštích 4 let. Souhrnný objem všech osmnácti zaká-

O

d 1. září bude rozšířena činnost stevardek
v oddílech 1. třídy ve vybraných spojích vlaků vyšší
kvality. Na trati mezi Prahou a Ostravou cestující potkají tzv. vlakušky vždy
v obou směrech v expresech
Odra, Landek a Jan Perner,
tedy v šesti spojích navíc.
Od září bude také na zatím
neupřesněných spojích v relaci Praha – Děčín poskytován servis v 1. třídě formou
bezplatné distribuce denního tisku a jednoho nápoje,
zde však tuto službu vykonají vlakové čety.

Dráha viděna
skrze kameru

N

a portále www.cd.cz/
tv byly v minulých týdnech zveřejněny tři zajímavé reportáže s drážní
tematikou. Zájemci zde naleznou hned dva záznamy
z výstavy Železnice včera,
dnes a zítra, která proběhla
24. června v Havlíčkově Brodě. Dále se zde můžete podívat na slavnostní otevření
zrekonstruované nádražní budovy v Chotěboři. Posledním tipem je reportáž
o lokálce Bezdružice – Pňovany, která v sobotu 16. července slavila 110 let svého
fungování.

Jiří Šindelář byl
oceněn za zásluhy

G

enerální ředitel ČD
podal dne 27. června
na Ministerstvo dopravy žádost ve věci mimořádného
přiznání jízdních výhod pro
Jiřího Šindeláře, bývalého
zaměstnance (strojvůdce)
ČD, který svým profesionálním výkonem práce podstatně snížil počet obětí
tragické nehody ve Studénce dne 8. srpna 2008. Ministr dopravy s ohledem
na mimořádné zásluhy
jízdní výhody Jiřímu Šindelářovi a jeho rodinným příslušníkům přiznal. Předání
se uskutečnilo 19. července z rukou náměstka generálního ředitele ČD pro
personální záležitosti Pavla Švagra.

Výměna nosných
lan v Brně

Z

ačátkem července začaly náročné výluky železniční dopravy na Brněnsku.
Správa železniční dopravní cesty během šesti červencových dnů vyměňovala
nosná lana na brněnském
hlavním nádraží. Práce budou ještě pokračovat
v určité hodiny i v další nepracovní dny s výraznými
dopravními opatřeními zejména 30. a 31. července a
6. a 7. srpna. ( hop, rub, tis)

Filip
Potůček
Ředitel Odboru
centrál. nákupu
a logistiky

ŠŤASTNOU CESTU. Od prosince budou mít dálkové spoje ČD na některých relacích opět kratší jízdní doby.

FOTO MICHAL MÁLEK

Jízdní řád 2012 na obzoru
Přestože je čas
dovolených, příprava
jízdního řádu 2012
vrcholí. Poslední
úpravy v tomto
klíčovém dokumentu,
který začne platit
11. prosince, budou
možné na začátku září.

P

řibližně za měsíc vyprší
termín pro poslední možné úpravy železničního
jízdního řádu na rok 2012. České dráhy musejí předat všechny
připomínky Správě železniční dopravní cesty, která je pověřena
koordinací požadavků jednotlivých dopravců i sestavením a vydáním úředního jízdního řádu
pro Českou republiku.

Pendolinem do Žiliny

Zatímco na vnitrostátních jízdních řádech, především v regionální dopravě, se ještě pracuje
a mohou doznat i výraznějších
změn, o podobě mezistátních

jízdních řádů je už teď v podstatě
rozhodnuto. Trasy mezistátních
vlaků se dojednávají každoročně
na mezinárodní konferenci Forum Train Europe. Mezinárodní
jízdní řád na příští rok nezaznamená na většině relací významné změny, přesto zde některé
novinky jsou.
Nasazením více vozidel s rychlostí 160 km/h ČD předpokládají zkrácení cestovních
časů na některých
trat ích, např.
z Prahy do Břeclavi o asi 6 minut,
z Prahy do Olomouce o asi 11
minut, z Prahy
do Ostravy o 16 minut, z Prahy do Žiliny
přes Ostravu dokonce až
o 39 minut. Vlak EC 274/275 Slovan
Praha – Bratislava pojede nově až
do/z Budapešti, bude tak vytvořen prakticky po celý den dvouhodinový interval spojů EuroCity
z Prahy až do Budapešti. Spoj EN
444/445 Slovakia Praha – Košice
nebude veden v závazku veřejné
služby a bude nově sestaven pouze
z lůžkových a lehátkových vozů.

Tento vlak i nadále poveze autovozy z Prahy do Popradu a do Košic.
Některé ze spojů SuperCity Praha – Ostrava operované jednotkami Pendolino budou ve dnech
zvýšené přepravní poptávky vedeny přes Český Těšín až do/ze
slovenské Žiliny. Rychlík Silesia

O KOLIK SE ZKRÁTÍ
JÍZDNÍ DOBA

6

minut
Praha – Břeclav

11

minut
Praha – Olomouc

16

minut
Praha – Ostrava

39

minut
Praha – Žilina

Bude se týkat vybraných
dálkových spojů.

Bohumín – Krakov bude nově veden v kategorii EuroNight a vrátí
se na dřívější trasu Praha – Krakov, v úseku Praha – Bohumín
a zpět bude veden místo spoje IC
544/545 Ostravan a bude nabízet
také skupinu vozů 1. a 2. třídy pro
tzv. denní cestující. Mezi Prahou
a Lincem pojede přes Tábor a České Budějovice druhý přímý rychlík s názvem F. A. Gerstner.

Z Prahy do Ostravy
na vlastní riziko

Ve vnitrostátní dálkové dopravě
jsou již nyní zřejmé také některé novinky. Například Ministerstvo dopravy neobjednalo žádné
dálkové spoje kategorie EuroCity, InterCity nebo Expres na trase Praha – Ostrava. České dráhy
proto na této trase povedou na své
komerční riziko v samostatných
dvouhodinových intervalech jak
spoje SuperCity, tak ostatní rychlé spoje v kategorii EuroCity nebo
Expres. Všechny tyto vlaky nabídnou modernizovaný vozidlový
park. Souhrnné informace o nabídce vlaků v jízdním řádu 2012
přineseme tradičně na podzim.   
petr šťáhlavský
             

Telčské parní léto začíná v sobotu
Jízdy historického vlaku
s parní lokomotivou
v okolí Telče nebudou
chybět ani letos.
První z nich proběhne
30. července.

T

ak jako rok co rok nastává
léto astronomické, se stejnou pravidelností přichází
i léto parní neboli soubor vyjížděk historického vlaku po úsecích tratě číslo 227 (Kostelec
u Jihlavy – Slavonice). Letos se budou odehrávat během tří víkendů, a to 30. až 31. července, 6. až
7. srpna a 13. až 14. srpna. Souprava bude sestavena z historických osobních vozů a bufetového
vozu. V jejím čele se bude prezentovat parní mašinka 310.922 zvaná Kačenka z DKV Česká Třebová.
Za tímto počinem stojí občanské
sdružení Společnost telčské místní dráhy ve spolupráci s Českými
drahami a Svazkem obcí železnice Kostelec – Slavonice.

Na dřevěných sedačkách

Hned na úvod, tedy na sobotu
30. července, jsou připraveny dva
body programu, a sice westernové odpoledne u zastávky Malý
Pěčín a zábavný podvečer na nádraží v Hodicích. Parní vlak se
vydá nejprve z Telče do Dačic
s pětadvacetiminutovým pobytem v Malém Pěčíně. Z Dačic
se vrátí do Telče, odkud zamíří
přes Hodice do Třeště a po čtyřiceti minutách zpět do Telče, při-

čemž počká tři hodiny a jednu
minutu v Hodicích, v místě dějiště veselice.
V neděli 31. července přijde
na řadu dětské odpoledne v Třešti
a výstava nazvaná RADIA. Svézt
se na dřevěných sedačkách bude
možno z Telče do Třeště a zpět.
O víkendu 6. a 7. srpna se uskuteční vyjížďky z Telče do Slavonic a zpět, každý den jedna. Dne
7. srpna navíc přibude ještě jízda
ze Slavonic do Dačic a zpět.

Táborák na nádraží

Ve Slavonicích bude od 30.
července do 6. srpna probíhat jubilejní 15.
ročník festivalu Slavnosti trojmezí Slavonice, organizovaný
občanským sdružením Slavonická
renesanční společnost
(více na www.
slavonice.cz).
V sobotu
bude

v soupravě vyhrazen oddíl pro
vlakovou poštu, která bude nabízet své služby. V neděli se na nádraží ve Slavonicích odehraje
zábavné odpoledne. O završení
letošního Parního léta se v sobotu 13. srpna postarají country zábava i táborák na nádraží v Třešti
a v neděli 14. srpna dětské odpoledne s KCOD Jihlava v Dačicích.
V sobotu 13. srpna se tak centrem
dění stane opět Třešť, kde bude
vyhrávat country hudba a otevřena bude výstava RADIA. Zvláštní
vlak bude vypraven z Telče přes
Třešť do Kostelce u Jihlavy, kde
pobude jen čtvrt hodiny a pak
bude směřovat do Třeště. Jeho
cesta z Třeště do Telče je naplánována až na večerní hodiny. V neděli pak poputuje z Telče do Dačic
a zpět.
Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách, které leží
v úsecích, kudy pojede. Platí
v něm zvláštní jízdné. Podrobné
informace jsou uvedeny na stránkách www.telcskadraha.ic.cz.
Jan Jirků

zek představuje provedení
až 233 oprav hnacích vozidel a 1 930 oprav osobních
vozů v celkové hodnotě 7,124
miliardy korun. Vozidla
jsou pro periodické opravy
rozdělena do jednotlivých
okruhů podle společných
charakteristických prvků,
proto je vytvořeno celkem 18
skupin a tomu odpovídá celkem 18 vyhlášených veřejných zakázek.
Hnací vozidla jsou rozdělena podle trakcí, zda jde
například o elektrické lokomotivy pro stejnosměrnou nebo střídavou trakci,
nebo zda jde o motorové lokomotivy. V případě vozů
jsou kritérii pro jednotlivé
skupiny například nasazení vozů do zahraničí nebo
pouze na vnitrostátní linky, maximální rychlost 200
km/h nebo speciální určení v podobě lůžkových vozů.
Veřejná zakázka probíhá
jednacím řízením s uveřejněním a hodnotícím kritériem bude nejvýhodnější
nabídková cena.

anketa
Využijete Pendolino
při cestě do Žiliny?
MIROSLAV ZAJÍČEK

Ústí nad Labem
Nemůžu říci,
že by Žilina
byla častým cílem mých cest.
Na druhou stranu Pendolinem cestuji velmi rád, takže bych ho určitě využil.

KAREL LŽIČAŘ

Praha
Jednoznačně ano. Do Bratislavy cestuji
výhradně Pendolinem kvůli rychlosti
a pohodlí, takže vítám i spojení se Žilinou.

JAN LINGER

Kolín
Pokud bude vlak
v dobré časové
poloze, rychlý
a za dostupných
finančních podmínek, jsem
pro.

JAROSLAV FILKA

Břeclav
Spoje Pendolina
do Žiliny určitě uvítají jak slovenští, tak čeští
cestující. Ocení nejen vyšší
komfort cestování, ale hlavně kratší jízdní dobu než
klasickými soupravami.

(rub, mh)
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Aktuality

nabízíme
Jižní Morava ve
znamení vína
Festival otevřených
sklepů nabízí dobrá
vína, kulinářské zážitky,
přátelskou atmosféru
a slevu na jízdenku ČD.

L

éto v Modrých horách –
takový je podtitul nadcházejícího Festivalu
otevřených sklepů, který
se po třech letech své existence opět vrací do Velkých Pavlovic a vinařských
obcí v okolí. Pět obcí regionu  nabídne o víkendu
30. a 31. července nejen téměř 40 otevřených sklepů,
ale i netradiční doprovodný program i servis v podo-

bě autobusové kyvadlové
dopravy. Celodenní ochutnávky vín v otevřených
sklepech vinařů z Velkých
Pavlovic, Kobylí, Bořetic,
Němčiček a Vrbice doplní
speciální degustace fortifikovaných vín, vín s titulem
Král vín, ale i čokolád, sýrů
a klobás.
Návštěvníci mohou využít výhodnou nabídku
v rámci programu ČD Bonus
a získat po předložení jízdenky ČD slevu 20 procent
z ceny vstupenky zakoupené na místě. Jízdenka musí
mít jako cílovou některou
z těchto stanic: Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí
na Moravě a platnost do 29.,
30. nebo 31. července. Dopravu mezi obcemi zajistí
autobusy zdarma, které pojedou přibližně každou půlhodinu a zastaví v každé
obci. Navíc budou vypraveny speciální ranní autobusy z Hustopečí a z Mikulova
a večerní zpět. Registrační
místo naleznete v Sokolovně Velké Pavlovice, Hlavní
1, kde mají otevřeno v sobotu 30. července od 8 do 15
hodin a v neděli od 10 do 12
hodin. Více na www.
otevrenesklepy.cz.
(mt)

analýza
Příčiny zpoždění
v červnu 2011
Důvody v zahraničí
1,8 %
Závady na vozidlech
4,2 %
Závady na infrastruktuře
27 %
Přepravní důvody
32,7 %
Vyšší moc a ostatní
34,4 %

Z

mimořádných událostí nebo závad, které měly
největší dopad na provoz,
lze jmenovat střetnutí vlaku
Sv 9882 s osobou dne 3. června mezi stanicemi Kladno
a Kladno-Ostrovec, kvůli kterému bylo odřeknuto
15 vlaků, nahrazeno 12 vlaků se zpožděním 126 minut
a zpožděno 9 vlaků o celkem
242 minut. Kvůli střetnutí
vlaku R 806 s. s nákladním
automobilem mezi stanicemi Napajedla a Huštěnovice dne 8. června muselo
být odřeknuto 8 vlaků, nahrazeno 34 vlaků se zpožděním 1 356 minut. Při bouřce
v noci z 22. na 23. června bylo poškozeno trolejové vedení v obou traťových
kolejích ze stanice Česká
Třebová do stanice Třebovice v Čechách a  odbočky Zádulka, takže byly odřeknuty
3 vlaky a objízdnou trasou
přes seřaďovací nádraží bylo
vedeno 55 vlaků se zpožděním 1 333 minut. Kvůli stávce odborových svazů dne 16.
června bylo odřeknuto 7 406
vlaků Českých drah.

30/2011

Do Nesovic přišly pokladní

V polovině června byla
završena složitá, rok
trvající rekonstrukce
stanice Nesovice.
Přinesla nejen lepší
podmínky pro cestující,
ale také změnu
práce železničářů,
především výpravčích
a pokladních.

S

tanice Nesovice leží mezi
Bučovicemi a Nemoticemi v Jihomoravském kraji.
V minulých měsících procházela zásadními úpravami, které se
dotkly i zaměstnanců Českých
drah, kteří zde pracují. A že to
nebyly změny malé, naznačuje
už souhrnný účet za asi rok trvající rekonstrukci: 167 milionů korun. Dodejme k tomu, že drtivou
většinu – 140 milionů – zaplatila
Evropská unie v rámci Operačního programu Doprava. Zbývající
část byla spolufinancována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Osmdesátileté pražce

„Důvodů pro rekonstrukci kolejiště byla celá řada. Zatímco výhybky byly uloženy na dřevěných
pražcích z let 1972 až 1977, staniční koleje dokonce na pražcích
z roku 1932! Kolejové lože bylo za-

PROMĚNA. Místo výpravčích nyní v Nesovicích prodávají jízdenky pokladní, a to v úplně nových prostorách.

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE O STAVBĚ
• Délka rekonstruované koleje novým materiálem:
2 174 m

pokladní se
starají o cestující
ve směnách po
12 hodinách.
nesené a neplnilo již svoji funkci. Železniční spodek z písčitých
jílů byl nepropustný, namrzavý
a nebyl odvodněn,“ potvrzuje Karel Janků, náměstek ředitele Stavební správy Olomouc ze státní
organizace SŽDC, která vystupovala v rekonstrukci jako investor.
Nevyhovující stav vedl v minulosti k rychlému rozpadu geometrické polohy kolejí a vyžadoval
značné náklady na udržení provozuschopného stavu, aby se nemusela snižovat traťová rychlost.
Mimo výše uvedený nevyhovující
stav železničního svršku a spodku a zabezpečovacího zařízení, které na nemotickém zhlaví
pocházelo z roku 1939, bylo nutno přizpůsobit dispoziční řešení
kolejiště potřebám Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jehož provoz byl
v této lokalitě zahájen před třemi
lety, v červnu roku 2008.

Z pohledu výpravčích

Součástí stavby bylo vybudování
moderního obousměrného traťového zabezpečovacího zařízení
mezi stanicemi Nesovice a Bučovice. V této souvislosti proběhla

• Délka rekonstruované koleje užitým materiálem:
168 m
• Délka nových nástupišť:
540 m
• Počet rekonstruovaných
výhybek: 7
• Nový přejezd: 1 ks

BEZBARIÉROVĚ. Na nástupiště se již chodí pohodlněji.

• Železobetonová mostní
konstrukce: 1 ks
• Stožáry venkovního osvětlení: 27 ks
• Elektrický ohřev výměn:
5 ks
• Předtápěcí stanoviště: 2 ks
• Zabezpečení výhybkových
jednotek: 9 ks
• Návěstidla stožárová: 17 ks
• Návěstidla trpasličí: 5 ks
• Snímače počítačů náprav:
19 ks
• Stavba měla náklady ve výši
167 milionů korun, z toho
140 milionů bylo zaplaceno z Operačního programu
Doprava.

INVESTICE. Zásadní proměnou prošla budova i kolejiště.
výměna starých mechanických
návěstidel v Bučovicích za nová
světelná návěstidla. Tato výměna v Bučovicích přispěla k větší
bezpečnosti provozu a spolehlivosti zařízení. V Nesovicích však
zůstala atypická situace na přejezdu na nemotickém zhlaví.

„Z důvodu malé vzdálenosti
silnice E50 od kolejí není zajištěna automatická činnost přejezdového zařízení v závislosti
na jízdě vlaku. Před dovolením
jízdy vlaku proto musí výpravčí
přejezd ruční obsluhou uzavřít,
v kolejišti zkontrolovat vyklize-

• Investorem byla SŽDC.
ní přejezdu a teprve potom může
dovolit jízdu vlaku. Toto také
bylo důvodem, proč jsme se dohodli s KCOD Brno, že výpravčí
dále nebudou prodávat jízdenky.
Ke zrušení této anomálie dojde až
po odsunutí silnice E50 a přeložení křižovatky, což je plánovaná

Foto autor (3x)

investice Ředitelství silnic a dálnic,“ vysvětluje ředitel RCP Brno
Pavel Surý.
„Výpravčí, kteří museli současně s náročnými výlukovými pracemi ještě prodávat jízdenky, se
dostávali do složitých situací, proto jsme museli frekvenční špičky
začít pokrývat osobními pokladníky. Po otevření přestupního
terminálu Nesovice navíc došlo
k navýšení cestujících, proto jsme
rozhodli zřídit novou osobní pokladnu, oddělenou od dopravního provozu. Naše pokladní se tak
ve dvanáctihodinových směnách
plně starají o spokojenost cestujících, kterým se díky zrekonstruovanému nádraží významně zvýšil
komfort,“ říká ředitel KCOD Brno
Pavel Karšulín.

Komplikace s okolím

Podle Karla Janků stavební práce v rámci rekonstrukce kolejiště stanice komplikovalo zejména
složité okolí. „Ať to je souběh tratě se silniční komunikací, tak
její průchod hustou průmyslovou a obytnou zástavbou. Stavbu
se ale podařilo zrealizovat podle
harmonogramu a všem zúčastněným patří zasloužený dík. Stanice Nesovice se nyní mimo jiné
může pyšnit dvěma novými bezbariérovými nástupišti ve standardizované výšce 550 mm nad
temenem kolejnice, což umožňuje pohodlný nástup a výstup.
Současně bylo instalováno nové
elektronické staniční zabezpečovací zařízení, došlo k modernizaci stávajícího traťového
a přejezdového zabezpečovacího
zařízení i elektronického požárního zařízení.“ MARTIN HARÁK

Začarovaný rychlík Olomouc – Brno

Požár lokomotivy
zdánlivě bez příčiny
a náraz do kamionu,
který zdemoloval
zastávku. Obojí spojuje
osoba strojvedoucího
i číslo vlaku.

D

vě nezvykle dramatické
chvíle v jinak poklidném
profesním životě potkaly
strojvedoucího přerovského DKV
Jaroslava Richtera. Obě se shodou okolností staly během jízdy rychlíku číslo 806 z Olomouce
do Brna a v obou případech strojvedoucí zachoval chladnou hlavu, díky čemuž i pomohl zmírnit
následky těchto mimořádných
událostí.

Na hořícím stanovišti
až do stanice

Tou první mimořádnou událostí
byl požár na stanovišti lokomotivy 362.165, ke kterému došlo 16.
května v prostorách pod řídicím
pultem při příjezdu k vjezdovému návěstidlu žst. Přerov. „Ná-

stup kouře byl natolik rychlý, že
se v podstatě nedalo nic dělat. Využil jsem tak přítomnosti hasičů v Přerově,“ vzpomíná Jaroslav
Richter na souběh okolností. Během vjezdu do stanice již nebylo možné na stanovišti plném
jedovatého kouře setrvat, a tak
poslední metry strojvedoucí řídil lokomotivu ze stupaček skrze
pootevřené dveře.
Tím, že vlak nezabrzdil hned u vjezdového návěstidla,
napomohl strojvedoucí Jaroslav Richter
k plynulému
zásahu hasičů i možnosti
výstupu cestujících na nástupiště. K nástupu
před stanicí by se
záchranné jednotky
dostávaly jinak velmi problematicky a evakuace cestujících
by také jistě byla o poznání chaotičtější a nebezpečná.
To si dobře uvědomuje i vedení
Českých drah. Proto také za toto
vysoce profesionální jednání

nad rámec obecných povinností
Jaroslavu Richterovy osobně poděkoval náměstek generálního
ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek. A protože se strojvedoucímu podařilo z již hořícího
stanoviště zachránit i služební
telefon, můžete sami z autentické fotografie vytušit, o jak vel-

ký požár se jednalo. Jeho důvod
je stále v šetření, díky naprostému zničení místa vzniku požáru
však bude i velmi těžké jej určit.

Když kamion
smete zastávku

Druhou, neméně závažnou událostí, která strojvedoucího Jaro-

PROFESIONÁL. Náměstek Blažek poděkoval Jaroslavu Richterovi, že
dokázal dojet s hořícím vlakem do stanice.

Foto jaroslav richter, autor

slava Richtera v krátkém sledu
potkala, pak byl 8. června střet
s polským kamionem uvízlým
na železničním přejezdu u zastávky Spytihněv. Vzhledem
k tomu, že trať je v tomto místě
v oblouku, zpozoroval strojvedoucí kamion až zhruba 300 metrů
před sebou, tedy v okamžiku, kdy
už nešlo střetu zabránit.
I v tomto případě byly naštěstí škody pouze materiální. Nikdo
sice nebyl zraněn, nicméně celková škoda byla předběžně vyčíslena na poměrně vysokou částku:
7 milionů korun. Kromě vlaku
utrpěl újmu železniční svršek
a v rozsáhlé podobě i budova zastávky. Dodejme ještě, že přejezd
byl zabezpečen světelným zařízením se závorami a v době střetnutí fungoval. Řidič kamionu má
tedy co vysvětlovat.
Nezbývá než věřit, že tyto dvě
nehody, které Jaroslav Richtera
potkaly během jeho jinak poklidného dvaačtyřicetiletého výkonu
strojvedoucího, byly přinejmenším na dlouhou dobu i posledními. Na začarované rychlíky přece
nikdo z nás nevěří.
Michal Málek
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Jak se tvoří turnusy vozidel
Oběhy vozidel a turnusy provozních zaměstnanců
dep kolejových vozidel se sestavují podle
interního předpisu ČD V1, ale současně i aktuální
podnikové kolektivní smlouvy a zákoníku práce.

C

elý proces přípravy jízdního
řádu začíná objednávkou
rozsahu dálkové dopravy
od Ministerstva dopravy a objednávkami regionální osobní dopravy od krajských úřadů. O tom,
jak se tvoří oběhy vozidel a turnusy strojvedoucích, vozmistrů, posunovačů a dalších provozních
zaměstnanců dep kolejových vozidel, ale i o ostatních zajímavostech ze segmentu kolejové
dopravy jsme hovořili s manažerem Odboru kolejových vozidel
Miloslavem Kotherou.
Jak se vlastně tvoří oběhy vozidel?
Oběhy vozidel, mimo osobních
vozů klasické stavby, sestavují
zpracovatelé příslušných dep kolejových vozidel, která tato vozidla mají v inventárním stavu.
Oběhy vozidel cizích železničních
správ, které zajíždí na českou železniční síť, sestavují zaměstnanci Odboru kolejových vozidel
Generálního ředitelství ČD v Praze. S přípravou oběhů vozidel se
každoročně začíná již na jaře,
kdy zaměstnanci tohoto odboru
domlouvají vozbu se zahraničními partnery. Jedná se konkrét-

ně o zajíždění řady 350 slovenské
společnosti ZSSK a Taurusů ÖBB
s dálkovými vlaky do Prahy a následně českých lokomotiv řady 371
do Drážďan, Lipska a Berlína,
ale také řady 163 do Polska – například až do Varšavy. Nesmíme
opomenout ani naše vozidla řad
150.2, 151, 242 a 680, tedy Pendolina, která zajíždějí na Slovensko.
V regionální příhraniční dopravě na Chebsku a v severních Čechách jde o německé vlaky typu
Desiro, naopak v jižních Čechách
a na jižní Moravě o rakouské stroje Taurus řady 1116.
Jakým způsobem probíhá rozdělení výkonů mezi jednotlivá
depa kolejových vozidel?
Vždy na přelomu července a srpna probíhá porada Odboru kolejových vozidel se zpracovateli z dep
kolejových vozidel, které se říká
„špinavé“ kreslení. Na této poradě se sestavují oběhy vozidel,
při kterých se musí zohlednit
mimo jiné kilometrický proběh do provozní údržby, u vozidel nezávislé trakce proběh mezi
zbrojením provozními hmotami a u vozidel přepravující cestující i čištění interiéru. Následně

MILOSLAV KOTHERA
Manažer Odboru kolejových
vozidel GŘ ČD

P

o absolvování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině
v polovině osmdesátých let
nastoupil do Pobočného lokomotivního depa v Kladně
– do jeho pracovní náplně patřila sestava oběhů lokomotiv a turnusů strojvedoucích,
činnost vyšetřovatele a technického školaře. Po roce 1989
postoupil na funkci vedoucího provozu v PLD Kladno
a v roce 1994 přešel na Odbor kolejových vozidel GŘ ČD,
kde pracoval ve funkci specialisty na oběhy lokomotiv
a turnusy lokomotivních čet a
vedoucího oddělení provozu.
Nyní působí ve funkci manažera pro provoz a do jeho gesce spadá provoz, ekonomika,
technika a ochrana životního
prostředí.

se rozdělí vozební výkony, především v dálkové dopravě, mezi
jednotlivá depa kolejových vozidel, přičemž se musí zohlednit
požadavky objednatelů, dislokace vozidel ve vztahu k zázemí
pro údržbu, k počtu zaměstnanců údržby v jednotlivých depech
a mnoho dalších faktorů.
Zpracovatelé z dep se na této
činnosti podílejí tak, aby byly
zpracovány provozně i ekonomicky akceptovatelné oběhy vozidel.
Musím konstatovat, že zpracovatelé oběhů vozidel v depech
i na našem odboru tvoří kolektiv
odborníků a komunikace probíhá
na profesionální úrovni. Ještě doplním, že vždy v druhé polovině
října probíhá další porada našeho
odboru s depy kolejových vozidel,
takzvané „čisté“ kreslení, kde se
dolaďují oběhy vozidel a turnusy
vozidel na konkrétní data.

Co vyplývá z těchto porad?
Výstupem z těchto porad jsou
oběhy vozidel a tabulky s počty
vozidel a strojvedoucích po jednotlivých pracovištích potřebných pro pokrytí těchto výkonů.
Tyto podklady slouží pro případné úpravy oběhů z důvodu rovnoměrné zálohy u jednotlivých
řad vozidel, stavu strojvedoucích a zaměstnanců správkáren,
neboť počet zaměstnanců správkárny se odvíjí od počtu a náročnosti udržovaných vozidel.
V další fázi se začnou plánovat

směny strojvedoucích, z nichž
se potom sestavují turnusy, které  
jsou podkladem pro písemné rozvrhy směn strojvedoucích. Zde se
musí zohlednit kromě podmínek
stanovených podnikovou kolektivní smlouvou a zákoníkem práce i znalosti řad hnacích vozidel
jednotlivými depy a pojížděná ramena. Před začátkem platnosti
nového jízdního řádu se musí ještě zpracovat opatření na přechod
vozidel a strojvedoucích ze současného jízdního řádu do nového
tak, aby se nestalo, že někde bude
chybět vozidlo nebo strojvedoucí.

Proslýchá se, že od prosince
by mohlo Pendolino zajíždět
až do Žiliny. Již letos budou
nasazeny motorové vozy RS1
od firmy Stadler. Máte na tyto
výkony připraveny oběhy a turnusy?
Co se týká zajíždění Pendolina
do Žiliny, vedeme nepřetržitá
jednání s příslušnými schvalovacími orgány na Slovensku, aby
bylo možné tento model realizovat. U nových vozidel RS1 máme
připraveno opatření, na základě kterého bude probíhat výcvik
strojvedoucích. Zatím proběhne
pouze teoretická příprava. Jízdní
zácvik se uskuteční až po příjezdu
prvního vozidla do republiky. Při
kvalitě našich strojvedoucích se
domnívám, že přechod na novou
techniku jim nebude činit žádný
MARTIN HARÁK
problém.

foto týdne

odpovídá
Vlakem na
letní festivaly
Na jaké srpnové
festivaly zvou České
dráhy své cestující
a jaké slevy na jízdné
jsou s tím spojené?

Z

letních hudebních festivalů, se kterými jsme
uzavřeli partnerství, bych
vyzdvihl dvě akce, a to Sázavafest a BERNARD FEST
2011. V obou případech poskytujeme jejich návštěvníkům výhodnou akviziční
nabídku VLAK+. To znamená, že cestující zaplatí
za jízdu tam a zpět pouze částku ve výši obyčejného jednoduchého jízdného
za jednu cestu. Podmínkou

KAREL
SUCHOMEL
Oddělení
prodeje
je, že před zpáteční cestou si
návštěvník festivalu obstará razítko VLAK+ na přední
stranu své jízdenky.
V případě Sázavafestu,
který probíhá ve dnech 4. až
7. srpna v Benešově u Prahy,
může být první den platnosti zpáteční jízdenky 3.,
4., 5., 6. nebo 7. srpna a poslední den platnosti bude
vždy 8. srpna. Cílovou stanicí na jízdence musí být
přirozeně Benešov u Prahy. Razítko cestující získá
u hlavního vstupu do areálu Zelený ostrov v průběhu
festivalu. Co se týká BERNARD FESTU, který se koná
12. a 13. srpna v Humpolci,
může být první den zpáteční jízdenky s cílovou stanicí
v Humpolci jeden z těchto dvou dnů a poslední den
platnosti vždy 14. srpen.
Předprodej jízdenek začíná 1. srpna. Razítko bude
vydáváno přímo na stánku
ČD v areálu festivalu v průběhu jeho konání. U tohoto
festivalu navíc poskytujeme
možnost zakoupení vstupenky na BERNARD FEST
přímo u pokladních přepážek ČD. Věřím, že touto novou službou získáme další
zákazníky. Ještě doplním,
že jízdenky VLAK+ platí
z jakékoli stanice či zastávky, kde staví vlaky ČD.

doprava
Rozpočet 2012
a eurodotace
NA OSOBLAŽCE. Zasílejte nám své fotografie výhradně elektronicky na fotoarchiv@cd.cz. Zpráva musí obsahovat kromě jména autora i rodné číslo, adresu a číslo bankovního účtu. Snímky musí být na šířku! Zveřejněné záběry odměňujeme částkou 500 korun. Pravidla najdete na www.cd.cz v sekci Volný čas/Soutěže. 

Foto Tomáš Morávek

Vlídná razie revizorů podél Olše
Když procházejí
revizoři vlakem, část
cestujících znejistí.
Tentokrát ale největší
hříšníci chyběli.

N

a severu Moravy a ve Slezsku probíhala ve druhé
polovině června kontrolní akce revizorů ČD a Policie ČR.
Jejím cílem bylo odhalit cestující s falešnými jízdními doklady.
Vzhledem ke kolizi termínů se
původně plánovaná noční akce
přesunula do denní doby. Dramatičnosti tím neubylo, protože těsně před tím zasáhla
Horní Slezsko silná bouřka, která zpozdila dálkové vlaky o několik hodin. Revizoři se nečekaně
museli věnovat cestujícím z Polska a Ruska.

Školáci nezlobili

Hned první vlaky Os 3306, 2927,
2906, kde měla přepadová akce
začít, musely jít stranou. Mís-

to toho byli revizoři převeleni
do Bohumína pomáhat dozorčímu přepravy postarat se o  cestující, kteří tady uvázli na několik
hodin v přímých vozech z Varšavy a Moskvy. Dozorčí běžel do obchodu dokoupit balené vody,
kelímky a kávu, zatímco revizoři využili své slušné znalosti polštiny a vysvětlovali cestujícím
situaci. Vozy do Vídně se nakonec
připojily na EC Polonia v 10.46 hodin, do Prahy pak na expres Hukvaldy s odjezdem o hodinu dřív.
Po emocionálně vypjatém
začátku se revizoři přesunuli
na vlastní inspekční cestu ve vlaku na Český Těšín. Skupina devíti
mužů (sedm revizorů a dva policisté) dávala najevo, že jim neproklouzne ani jeden černý pasažér.
Nakonec bylo skoro vše v pořádku. I školáci, kteří jsou pověstní
všelijakými fintami, měli platné
jízdní doklady. Teprve v osobním
vlaku z Bystřice nad Olší do Ostravy-Kunčic a ještě v dalším na ostravské hlavní nádraží revizoři
udílejí pokuty 400 a 1 000 korun.

co už zažili revizoři na moravě

P

odle ostravských revizorů
se často falšují doklady integrovaného systému. Cestující například slepují kusy dvou
jízdenek a schovají je pod tmavý obal. Spoléhají na to, že vlaková četa nemá na kontrolu
příliš času. Někteří zase sázejí na výřečnost – když průvodčí odhalí jejich padělek, začnou
se hádat, křičet a doufají, že hlu-

kem ovládnou situaci. Na některé slabší jedince to bohužel
zabírá... Na Ostravsku také
jednou odhalili podivnou mezinárodní jízdenku. Byla vystavená v Dánsku pro francouzské
dráhy, chyběl na ní přepočet
na eura a měla špatné směrování stanic za Břeclaví. Papír byl
ovšem originál, zřejmě ukradený z pokladny.

Klasická finta:
přejíždění

A pak se revizoři uchýlili ke kontrole tzv. „přejížděčů“. Ve stanici Ostrava střed předstírají konec
razie. V hlavě si ale ukládají obličeje cestujících i jejich cílové
stanice. Hned po rozjetí vlaku
se znovu vydávají mezi cestující
a skutečně objevují černé pasažéry, kterým v předchozí stanici
skončila platnost jízdního dokladu. Revizoři mi v této souvislosti říkají, že se snaží pomáhat
vlakovým četám. „Většinou jim
vysvětlujeme změny v tarifech,
zejména u integrovaných dopravních systémů a žákovských
průkazů. Občas jim pomůžeme,
když mají problém s nepřizpůsobivými cestující. To nikdy neodmítneme,“ říká revizor Lukáš
Maruška.
Bezpečnostní akce byla u konce. Kéž by procento slušných cestujících ve vlacích ČD bylo vždy
tak vysoké jako tento den na tratích podél řek Olše a Ostravice.
Martin Navrátil

Ministr dopravy
Pavel Dobeš reagoval
na poslední návrhy
státního rozpočtu 2012.

V

otevřeném dopise informoval ministr Dobeš
premiéra Nečase o hrozbě
ztráty peněz z evropského
Operačního programu Doprava (OPD). Vyplývá to prý
z posledního návrhu státního rozpočtu na rok 2012, jak
jej prezentoval ministr financí. Pokud vláda návrh
přijme, zmenší se příjem
rezortu dopravy o 15 miliard korun. V praxi to znamená nevyčerpání financí
z OPD ve výši 40 miliard korun. Kromě toho dojde také
k dalším nákladům na konzervaci zastavených národních projektů za 2 miliardy
korun. Další ztráty (až 100
miliard) hrozí z přerušení
projektové přípravy na stavby v letech 2014–20. Pokud
nebudou kráceny investice
do infrastruktury, znamenalo by to prý ohrožení naší
schopnosti čerpat finanční prostředky z EU ve výši 19
miliard korun. Za nejlepší považuje ministr posílení
rozpočtu o 7 miliard korun.
Na této hranici podle něj je
již možné vyčerpat všechny
prostředky z OPD.
(md)
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V

dopoledních hodinách
v obvodu žst. Jablonné
v Podještědí se na železničním přejezdu v km 113,856
střetl osobní automobil Škoda Felicia s osobním vlakem
6605. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím
zařízením bez závor. Osobním vlakem byla Regionova 814/914.016. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 100
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

O

dpoledne mezi žst. Pržno a Frýdlant nad Ostravicí se na přejezdu v km
102,758 střetl osobní automobil Peugeot 407 s osobním vlakem 3104. Řidič
automobilu utrpěl těžká
zranění, kterým na místě podlehl. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži
a doplněn dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě! V čele osobního vlaku
byla motorová lokomotiva
742.046-6. Škoda předběžně
činí 205 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Opava
6. července

V

Mimoň – Zákupy
26. června

V

dopoledních hodinách
mezi žst. Mimoň a Zákupy se na železničním
přejezdu v km 94,580 střetl osobní automobil Škoda Fabia s osobním vlakem
6602, kde v automobilu byl
usmrcen řidič. Přejezd je
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor, které bylo v činnosti. V čele osobního vlaku
byl motorový vůz 854.217-7.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 120 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

Děčín
27. června

V

podvečerních hodinách v žst. Děčín hlavní
nádraží projela posunující
lokomotiva 372.009-1 seřaďovací návěstidlo Se52 v poloze
posun zakázán, rozřízla
výhybku číslo 418 a na
výhybkové spojce 419/423
se čelně srazila s odjíždějícím nákladním vlakem Pn
66612, v jehož čele byla lokomotiva 742.089-6. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 2,7 milionu korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

Mladá Boleslav
30. června

PRO STROJVEDOUCÍ. Naši zaměstnanci se musí pravidelně školit z předpisů platných na slovenských tratích.

zabezpečuje komplexně. Posléze
jsme získali i oprávnění na provádění praktických zkoušek způsobilosti, které jsou zabezpečované
interními zaměstnanci ÚIVP. Jde
o inspektory pro školení hnacích
vozidel – zkušební komisary,“ vysvětluje genezi ÚIPV  Šimon.

Čeští strojvedoucí,
kteří vozí vlaky
na Slovensko, si
musí každoročně
zopakovat vědomosti
z tamních dopravních
předpisů. Školit je proto
přijíždějí na slovo vzatí
odborníci z Bratislavy.

P

o rozdělení Československa
se začaly ubírat svojí cestou
nejen jednotlivé státy, ale
i železniční společnosti. Jeden ze
zaměstnanců rušeného Federálního ministerstva dopravy, který
měl na starosti předpisy k odborné způsobilosti strojvedoucích
a dalších dopravních zaměstnanců, odešel z Prahy do Bratislavy
a tím položil základy k souhrnnému slovenskému předpisu Ok
2. V současnosti jde o předpis Z 3
s názvem Odborná způsobilost
na ŽSR. Všichni inspektoři, kteří se zabývali školením, byli soustředěni do nově vzniknuvšího
Ústředního institutu vzdělávání a psychologie. Se třemi z nich
–  Peterem Šimonem, Oldřichem
Pátíkem a Igorem Sovičem – jsme
debatovali při pravidelném školení českých strojvedoucích  
v České Třebové.

Rozhodlo Pendolino

V roce 2005, kdy začalo jezdit Pendolino až do Bratislavy, se rozhodovalo o tom, kteří strojvedoucí
budou zabezpečovat jeho vozbu.

FOTO autor (2x)

Důraz kladou na rozdíly

ŠKOLITELÉ. Vrchní inspektoři ze Slovenska, kteří přijeli do České
Třebové: (zleva) Igor Sovič, Peter Šimon a Oldřich Pátík.
Nakonec padla volba na pražské zaměstnance, kteří ale museli být dokonale vyškoleni ze
slovenských předpisů. Do doby
vozby Pendolina do Bratislavy
jezdili čeští strojvedoucí na Slovensko po rozpadu společného
státu pouze v režimu malého pohraničního styku. To znamená
nejdále do Kútů nebo například
Čadce či Púchova.
„Na tuto vozbu byli školeni pouze z takzvaných rozdílových předpisů. Proto se
přistoupilo k celkovému proškolení vybraných českých strojvedoucích z předpisů ŽSR. Dnes tak
strojvedoucí z Prahy, Bohumína
či Břeclavi vozí dálkové vlaky nejen do Bratislavy, Štúrova či Žiliny, ale také až daleko na východ
do Košic či Bánovců nad Ondavou. A naopak Slováci, kteří
musí mít naopak znalost českých

předpisů, vozí vlaky například až
do Prahy,“ říká Peter Šimon.

Postupné novelizace

Peter Šimon, který je současně
vedoucím oddělení vzdělávání
a marketingu v Ústředním institutu vzdělávání a psychologie Železnic Slovenské republiky (ÚIVP
ŽSR), vysvětluje, že předpis Ok 2
prošel několika novelizacemi.
„Po rozdělení unitární slovenské
železnice na akciovou společnost
ZSSK a ŽSR zůstal ÚIVP v gesci Železnic Slovenské republiky a začal
externě zabezpečovat odbornou
způsobilost i pro ZSSK, potažmo
společnost ZSSK Cargo. Následně jsme získali další pověření jak
slovenského Ministerstva dopravy, tak Úřadu pro regulaci železniční dopravy, ale i Národního
inspektorátu práce. Institut se
stal unitární složkou a školení

Po nabytí účinnosti nových slovenských zákonů o drahách
a dopravě na drahách vznikl na Slovensku jednoduchý
a přehledný předpis Ž1 „Pravidla železničního provozu“. „České strojvedoucí komisionálně
zkoušíme a školíme především
z dopravních předpisů. Akcent
klademe na rozdíly mezi slovenským předpisem Ž1 a zatím ještě
řadou českých předpisů,“ doplňuje Oldřich Pátík.
Igor Sovič říká, že strojvedoucí
musí znát nejen dopravní předpisy, ale současně i tzv. „místní
dohody“. „Tyto dohody jsou určeny pro vybrané přechodové body,
jako je například Čadca. Tam je
výprava vlaku jinak řešená v našem předpisu a jinak v místní dohodě. Ze Slovenska do Čech musí
výpravčí vypravovat vlak výpravkou nebo ústně a opačným směrem do slovenského vnitrozemí
se musí řídit podle předpisu Ž1.
To znamená, že vlak, který zastaví pouze z provozních důvodů,
výpravčí nevypravuje výpravkou,
ale vypraví jej pouze vlaková
četa. A právě na tyto zvláštnosti upozorňujeme české strojvedoucí,“ potvrzuje na závěr Sovič.
MARTIN HARÁK


RSM: Výpravní budova Sušice
V

nočních hodinách mezi
žst. Mladá Boleslav hl.
n. a Chotětov najel osobní
vlak 9551 na spadlý strom
v km 71,100. Nikdo nebyl
zraněn, ale byl poškozen
motorový vůz 854.004-9.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha.

Jindřichův Hradec
1. července

P

řed polednem  v obvodu žst. Jindřichův Hradec se na přejezdu v km
28,109 střetla dodávka Mercedes Vito s nákladním
vlakem Mn 88121. Spolujezdec v dodávce byl lehce
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
V čele vlaku byla lokomotiva
210.074-1. Škoda předběžně
činí 120 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Jablonné v Podj.
2. července

Návštěvníci Sušice
mohou začít výlet
na nedávno opraveném
železničním nádraží.

S

ušice, město nazývané bránou Šumavy, se nachází v Plzeňském kraji a žije
v něm více než 11 tisíc obyvatel. Leží na zlatonosné řece Otavě v nadmořské výšce 472 metrů.
Jeho rozloha je v současné době
cca 4,5 tisíce hektarů. Jedná se
o důležité správní centrum severní části Šumavy a výchozí bod
mnoha turistických cest.

Bývalo to město sirek

Osada Sušice byla pravděpodobně
založena okolo roku 790, nejstarší písemná zmínka však pochází
z roku 1233. Novodobé město založil král Přemysl Otakar II. okolo
roku 1260, když před tím území
vojensky obsadil. Jiný král, Jan
Lucemburský, dokončil výstavbu
městských hradeb – stalo se tak  
v roce 1322. Z dalších významných mezníků ve vývoji Sušice

NÁDRAŽÍ. Zrekonstruovaná budova v Sušici. 
můžeme jmenovat například založení pivovaru v roce 1571 a především vybudování železnice
v roce 1888. Ta urychlila spojení města s okolním světem a zejména ve 20. století významnou
měrou podpořila růst místního dřevozpracujícího průmyslu.
Pro novodobou historii města
mělo velký význam zavedení výroby zápalek, což Sušici proslavilo po celém světě. Výroba sirek

FOTO michal málek

v závodě SOLO Sušice byla ovšem
v roce 2008 zrušena.

Opravy za více než
5,5 milionu

Výpravní budova železniční stanice v Sušici je kombinací režného zdiva se štukatérskými
římsami, obálkami a šambránami. Vychází ze vzhledu stanic
celé českomoravské transversální dráhy. Této významné, archi-

tektonicky zdařilé budově byla
v minulosti bohužel věnována
malá péče. „Kabát“ budovy včetně oken, dveří i střechy s klempířskými prvky a komíny byl již
daleko za hranicí své životnosti.
Nevalný stav tohoto objektu se
podařilo řešit až v roce 2009, kdy
byly odstartovány změny k lepšímu. Podařilo se vyměnit střešní krytinu včetně klempířských
prvků a opravy komínových těles.
Dále došlo k výměně oken v bytové části. V následujícím roce pak
byla provedena částečná oprava fasády a proběhla druhá etapa výměny oken a dveří. Fasáda
byla opravena se snahou zachovat
co nejvíce původní vzhled.
Celkové náklady oprav tak přesáhly 5,5 milionu korun. Cestující veřejnost přivítala úpravu
vstupní haly a čekárny. Byly zde
odstraněny nevhodné dřevěné
příčky, celý prostor se zpřehlednil a odkryl se pohled do prostoru
autobusového nádraží. Železniční stanice Sušice tak získala ráz
hezkého příjemného cestovního
uzlu, kam je při cestě Šumavou
radost zavítat.
Hana Panská

ranních hodinách mezi
žst. Opava západ a Skrochovice se na železničním
přejezdu v km 110,253 střetl osobní automobil Opel
Vectra s nákladním vlakem
Pn 69992. Řidič automobilu
byl na místě usmrcen, jeho
spolujezdec byl zraněn těžce. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím
zařízením bez závor. V čele
nákladního vlaku byla motorová lokomotiva 742.449-2.
Škoda předběžně činí 100 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

Lenešice – Břvany
7. července

P

o poledni mezi žst. Lenešice a Břvany se na přejezdu v km 104,952 střetl
osobní automobil Škoda Felicia s osobním vlakem 6726.
Řidič automobilu i jeho spolujezdec byli zraněni. Přejezd
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez
závor. Osobním vlakem byla
Regionova 814/914.033. Škoda předběžně činí 110 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Nové Hrady
11. července

V

e večerních hodinách
v žst. Nové Hrady došlo za vjezdu osobního vlaku
2167 k zahoření motorového
vozu 814.072-5 jednotky Regionova. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně
vyčíslena na 150 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň,
pracoviště České Budějovice.

13. července

P

o bouři, která se přes
ČR přehnala v noci z 13.
na 14. 7., vyšetřují vrchní
inspektoři Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy
ČD pět mimořádných událostí, kdy najel vlak do vyvrácených stromů. Ani při
jedné nikdo nebyl zraněn.
První událost se stala po 20.
hodině mezi žst. Číčenice
a Dívčice, kde do spadlého
stromu najel rychlík 38052,
poškozena byla motorová
lokomotiva 749.011-3. Další událost se stala ve 21.25 h
v obvodu žst. Praha-Běchovice a postižen byl nákladní
vlak NEx 55051 v čele s lokomotivou 163.016-9. Ve 21.26
motorový vůz 810.498-6
osobního vlaku 9217 najel
do čtyř vyvrácených stromů mezi žst. Vlastějovice
a Ledeč nad Sázavou. Ve 22
hodin mezi Zbraslavicemi
a Zručí nad Sázavou byl postiženým motorovým vozem 810.616-3 osobního
vlaku 19221. Poslední srážka se stromem se stala nad
ránem 14. července, kdy
mezi Hanušovicemi a Starým Městem pod Sněžníkem byl postižen motorový
vůz 810.431-7 osobního vlaku 13654. Celková škoda při
všech událostech předběžně
činí 153 tisíc korun. (MirKo)

provoz a zahraničí
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průmysl
Vítězství Siemensu
vyvolalo vášně

O

zakázku v hodnotě 3,2
miliardy liber, což je
bezmála 90 miliard korun,
na dodání 1 200 železničních vozů  pro londýnskou
páteřní síť ThamesLink se
ucházeli dva renomovaní
výrobci železničních vozidel, firmy Siemens a Bombardier Transportation.
Vítězství prvně jmenovaného v tomto tendru, který
přímo souvisí s pořádáním
letních olympijských her
v Londýně příští rok, vzbudilo v ostrovním království
velký rozruch. Britský deník Daily Express dokonce vyhlásil petiční kampaň,
adresovanou přímo premiérovi Davidu Cameronovi,
která požaduje zrušení celého kontraktu a následné
zadání celé zakázky přímo britské pobočce koncernu Bombardier. Tlak
veřejnosti souvisí s obavou ztráty pracovních míst
v Derby, kterou živí i prohlášení společnosti Bombardier, že pokud nedojde
ke změně v zadání tendru, bude nucena zredukovat počet zaměstnanců
o 1 400 míst, zatímco dalších 12 tisíc pracovních míst
by mohlo zaniknout v navazujících dodavatelských
organizacích.

Brněnský veletrh
po třiapadesáté

N

ejvýznamnější veletrh
průmyslových a strojírenských firem v České
republice, tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, proběhne letos
již třiapadesátým ročníkem
od 3. do 7. října. Pořadatelé mají v plánu se v tomto
ročníku soustředit zejména
na technologie pro dopravu a logistiku, které budou prezentovány v rámci
samostatného bienálního
veletrhu Transport a Logistika. Veletrh, který je jedním z předních akcí na poli
průmyslových výstav střední Evropy, navštívilo v roce
2010 více než 70 tisíc lidí
z 59 zemí. Zúčastnilo se jej
1 601 vystavujících firem
z Česka a dalších 28 zemí.

Patnáct českých
přejezdů v Srbsku

S

polečnost AŽD Praha
spustila v Srbsku provoz již patnácti železničních přejezdů. U příležitosti
Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních
přejezdech totiž nově zprovoznila další tři elektronické přejezdové systémy
v hodnotě 600 tisíc eur, vybavené nejmodernějším
signalizačním zařízením.
Železnice Srbska očekávají do konce roku dodávku dalších tří moderních
zabezpečovacích zařízení
společnosti AŽD Praha a jejich instalaci na kritických
místech srbských železnic.
Hodnota této zakázky se pohybuje ve výši 500 tisíc eur,
tedy asi 12 milionů korun.
V současné době je v Srbsku
v provozu již 12 českých přejezdových zabezpečovacích
zařízení (PZZ) v síti Srbské
železnice a tři PZZ v rámci
komplexu tepelné elektrárny Nikoly Tesly TENT. 

(rub, acri)
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Ázerbájdžán na křižovatce
Díky své geografické
poloze se Ázerbájdžán
nachází na křižovatce
nejdůležitějších
železničních koridorů,
což mu umožňuje
zajišťovat obrovské
objemy tranzitní
přepravy. Hraje se
samozřejmě o ropu.

Z

ačátky železnice v Ázerbájdžánu nás zavedou až
do roku 1880, kdy byl dokončen první úsek dvacetikilometrové tratě mezi městy Baku,
Sabunči a Surachany, který sloužil pro přepravu nafty. Dnešní
infrastruktura železniční společnosti ADDY měří skoro 3 tisíce
kilometrů. Přes Ázerbájdžán vedou koridory OSŽD čísel 10 a 11.
Koridor číslo 10, zvaný TRASEKA, ve směru západ–východ spojuje Bulharsko, Ukrajinu, Gruzii,
Ázerbájdžán, Turkmenistán,
Uzbekistán a Kazachstán s odbočkami do Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Koridor číslo 11 ve směru
sever–jih spojuje přes Ázerbájdžán
Rusko s odbočkou do Finska a Íránu. Díky tomuto koridoru mají
pozemní propojení Baltické a Kaspické moře a Perský záliv.

Pro nerostné bohatství
i zemědělské plodiny

Železniční doprava má v Ázerbájdžánu rozhodující roli v celém
dopravním segmentu. Nejdůležitější je v této postsovětské zemi
přeprava nafty a následně všech
ropných produktů. Dále následují nerostné suroviny pro tamější průmysl, jako je například
ruda. Nezanedbatelný je i objem
přepravy jak zemědělských produktů, tak i chemického a potravinářského průmyslu.
Ázerbájdžán se nachází na důležité strategické trase, spojující
Kaspické a Černé moře. Konkrétně jde o trať Baku – Bejuk-Kjasik
– Tbilisi, která navazuje na trať
Tbilisi – Batumi – Poti. Trať Baladžary – Derbent spojuje zakavkazské oblasti se severním
Kavkazem. Rozvoj železniční
dopravy v tomto regionu, a to jak
osobní, tak i nákladní, vyžaduje
výstavbu dalších tratí, zejména
pak vysokorychlostních.

Transsibiřská
magistrála v ohrožení?

V plánu je výstavba vysokorychlostního železničního koridoru,
tzv. Kavkazského uzlu,  spojují-

VOZIDLOVÝ PARK. Osobní vlaky jsou na naše poměry levné, s nákupem místenky ale dlouho neváhejte.

FOTO petr pokorný

O ŽELEZNICI
V ÁZERBÁJDŽÁNU
• Délka železniční sítě dosahuje 2 932 km.
• Rozchod kolejí činí
1 520 mm.
• Elektrizováno je 1 272 km
kolejí (stejnosměrná trakční
soustava 3 kV).
• Národním dopravcem je společnost ADDY, která vznikla
v roce 2009. Jedná se o akciovou společnost vlastněnou
ze 100 procent státem.

Ze stavby tratě do Karsu.
GRUZIE

Achalkalaki Tbilisi

ÁZERBÁJDŽÁN
Kars

Baku

TURECKO

• V plánu je výstavba vysokorychlostního koridoru spojujícího Ázerbájdžán, Gruzii a
Turecko. Počítá se s rychlostí
až 300 km/h.
• Ve výstavbě je také železniční koridor ve směru sever–jih
spojující Indii a Rusko.

Z Baku povede trať do Turecka.

BAKU. Vstup do budovy hlavního nádraží. 

cího Ázerbájdžán, Gruzii a Turecko. Odtud zkratka TRASEKA,
což je železniční koridor spojující
Evropu přes Kavkaz s Asií po trase Baku – Tbilisi – Kars. Tento
projekt předpokládá výstavbu  že-

FOTO wikipedia (2x)

lezniční tratě Kars – Achalkalaki
– Baku, dlouhé 98 km, ze kterých
se na území Turecka nachází 68
a na území Gruzie 30 km.
P ře dp ok l ád a né n á k l ady
na stavbu se odhadují na 422 mi-

lionů dolarů, z toho 202 milionů
bude nutných na výstavbu gruzínského úseku a 220 milionů
na výstavbu tureckého úseku.
Samotná trať se stane alternativou Transsibiřské magistrály,
která má monopol na železniční
přepravu mezi nejdůležitějšími
státy Asie a Evropy. Investorem
projektu je Ázerbájdžán, který
poskytl úvěry na výstavbu i Gruzii a Turecku. Délka tratě bude
něco přes 100 kilometrů. Předpokládaná rychlost pro osobní
vlaky se na začátku provozu plánuje na 120 km/h, později více jak
300 km/h. Plánovaný objem nákladů má být ve výši 10 až 25 milionů tun. Tento koridor by měl
být předchůdcem  plánovaného
přímého spojení mezi Evropou

koleje propojí
strategické
oblasti dvou
kontinentů.
a Kavkazem. Začátek provozu
na této trati je plánován na rok
2013. Zároveň se buduje železniční tunel pod Bosporským průlivem. Po jeho dostavbě bude
zahájen dlouho očekávaný železniční provoz mezi Evropou, Kavkazem a Asií.

Na trase Indie – Rusko

Mezi Ruskem, Indií a Íránem
byla uzavřena dohoda o mezinárodním železničním koridoru sever–jih. Ázerbájdžán se k tomuto
projektu připojil v roce 2005. Koridor je součástí dopravního spojení mezi Indií a Ománem přes
Írán a Ázerbájdžán do Ruska.
Podle výpočtů odborníků bude
po tomto koridoru možné přepravit 10 milionů tun nákladů ročně.
V souladu se schváleným státním
programem rozvoje železniční dopravy na léta 2010 až 2014 věnuje železniční společnost ADDY
zvláštní pozornost modernizaci
a rozvoji infrastruktury, vozidlového parku a výstavbě opravárenských center na základě již
existujících železničních dep.  
Ještě dodejme, že osobní železniční doprava funguje v celém
Ázerbájdžánu poměrně dobře.
Ceny v lůžkových vozech jsou více
než přijatelné, neboť se pohybují jen mezi 7 až 10 dolary. Nicméně se vyplatí naplánovat si cestu
vlakem a zarezervovat místo
s předstihem, neboť obvykle bývají místenky v den odjezdu již
vyprodané.
HALINA MARŠÁLKOVÁ

slovensko
Zdražení jízdného
po sedmi letech

Ž

elezniční společnost Slovensko předložila návrh na zvýšení cen jízdného
ve vlacích osobní dopravy v průměru o deset procent. Podstatnou změnou
nového ceníku je platba
za každý odjetý kilometr.
Jízdné se nezvyšovalo sedm

let, přičemž nárůst inflace za toto období dosáhl 27,4
procenta. Návrh musí ještě schválit slovenský Úřad
pro regulaci železniční
dopravy.

Porozumění
v rámci Visegrádu

K

oncem června se v Bratislavě sešli generální
ředitelé železnic Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.
V memorandu se zavázali ke spolupráci na projektech propojení železničních
systémů v Evropě, aktivní
spolupráci v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti
nákladní dopravy na evropských koridorech, ale
také k zefektivnění spolupráce v rámci implementace evropské legislativy pro
osobní železniční dopravu
s cílem zvýšení počtu cestujících v dálkové dopravě.

Soudní spor
ohrožuje dotace

K

vůli oddálení modernizace tratě Zlatovce
– Trenčianska Teplá hrozí ztráta evropských peněz na její výstavbu. Úsek
je součástí 5. tranzitního železničního koridoru,
na němž by vlaky měly jezdit rychlostí až 160 km/h.
Samotná realizace prací však nezačne ani letos
v létě. Tendr na rekonstrukci tohoto úseku vyhrála Skanska s nabídkou 201
milionů eur. Důvodem oddálení realizace je soudní
spor mezi firmou TSS Grade
a Úřadem pro veřejné obstarávání. 
(mh, gak)

krátké zprávy ze světa
Mohutné investice
do dopravy

Přes tunely z Lipska
do Norimberka

Pět milionů zákazníků
v průběhu čtyř let

Švýcaři mění spojení
se svými sousedy

Dráhy méně znečišťují
životní prostředí

Maďarská vláda slibuje
nebývalé velké množství peněz do rozvoje
drážní infrastruktury. Až 250 miliard forintů (23 miliard korun) může dostat
MÁV na modernizační projekty financované převážně z evropských
fondů do roku 2015. Peníze by putovaly například na modernizaci úseku Budapest-Nyugati – Vác,
Budapest-Kelenföld – Százhalombattal. Jednu miliardu by vyčlenili
na instalaci systému ETCS do nových lokomotiv Traxx, či do souprav Talent a Flirt. Několik miliard
má jít i na projekt P+R v Budapešti.

Na jaře dosáhla výstavba vysokorychlostní
tratě Lipsko – Norimberk dalších milníků.
Byla zahájena ražba předposledního ze 14 tunelů přes pohoří
Duryňský les, 602 metrů dlouhého tunelu Rehberg. Druhým milníkem bylo proražení 1 051 metrů
dlouhého tunelu Masserberg. Výstavba tunelu Rehberg bude stát asi
13 milionů eur a náklady na stavbu tunelu Masserberg jsou počítány ve výši asi 23 milionů eur. Na 107
km dlouhé vysokorychlostní trati
Ebensfeld – Erfurt napříč Duryňským lesem pracuje 1 500 stavbařů.

Sabina Hügel z Mannheimu se stala 6. června pětimiliontým
zákazníkem vysokorychlostní dopravy ICE/
TGV mezi Francií a Německem. Počet cestujících vysokorychlostní železnice na trasách Paříž – Stuttgart
a Paříž – Frankfurt od jejího zavedení v roce 2007 trvale roste. V roce
2010 byl zaznamenán desetiprocentní nárůst zákazníků, v 1. třídě dokonce 24 procent. Železnice
má na trati Paříž – Stuttgart tržní podíl 57 procent. Na lince Paříž
– Frankfurt, kde je velká konkurence v letecké dopravě, jen 25 procent.

Švýcarské dráhy zveřejnily zásadní změny ve svých jízdních
řádech pro rok 2012.
Hlavním tématem je
zrychlení cest z Curychu a Basileje do Paříže o půl hodiny na tři,
resp. na čtyři hodiny a nasazení
nových patrových vlaků TGV 2N2
Lyria Duplex. Zlepší se také spojení mezi Švýcarskem a Německem.
Mezistátní doprava do Rakouska
zůstává bez větších výkyvů. Změny se ale týkají spojení do Itálie.
Trenitalia plánuje stažení svých
Pendolin ETR 610 na vnitrostátní spoje.

Rakouské spolkové dráhy znečišťovaly v roce
2010 životní prostředí
méně než v roce 2009.
Emise skleníkových plynů CO2 v uplynulém roce snížily
o 3 tisíce tun na 427 145 tun. Podle údajů ÖBB je osobní železniční
doprava asi jedenáctkrát menším
emitentem skleníkových plynů
než provoz osobních aut a v nákladní dopravě je železnice dokonce
až jedenadvacetkrát šetrnější oproti silniční dopravě. ÖBB ročně převezou okolo 132 milionů tun zboží
a včetně autobusové divize přepraví okolo 460 milionu cestujících.  

Změna vlastníka tratě
do Wellingtonu

Rychlovlaky kvůli
fotbalovým fandům

Nový kontejnerový vlak Jutsko má dostat
Venlo – Milán
výkonnější koleje

Dne 5. července byl
schválen soubor opatření pro modernizaci
a zlepšení infrastruktur y na předměstské železniční síti Tranz Metro
ve Wellingtonu a převod vozidlového parku ze železnice KiwiRail
na Regionální radu Velkého Wellingtonu. Rada převzala vlastnictví stanic (jiných než Wellington),
dalších zařízení a dep. Železnici KiwiRail bude platit poplatky
za přístup na tratě, odrážející náklady na údržbu infrastruktury,
na kterých se částečně podílí i Novozélandská dopravní agentura.

Kvůli Světovému poháru FIFA 2018 vypracoval Ruský železniční
ústav návrhy rozvoje vysokorychlostní sítě provozované vysokorychlostními nebo
zrychlenými vlaky. Podle prezidenta RŽD Vladimira Jakunina to bude
praktický nástroj pro přesuny velkých počtů fanoušků pohybujících
se mezi 64 zápasy ve 13 městech.
Vysokorychlostní vlaky by se pohybovaly rychlostí 300 až 400 km/h
na vyhrazených tratích z Moskvy
do Petrohradu a z Moskvy do Nižního Novgorodu a Kazaně s případným rozšířením do Jekatěrinburgu.

Nizozemská logistická
společnost Jan de Rijk
Logistics odstartovala nový kontejnerový
vlak mezi hraničním
Venlo a Milánem v Itálii. Odjezdy
v obou směrech se nabízejí v pracovní dny. Partnerem pro vedení
vlaků je drážní dopravce TX Logistic. Společnost Jan de Rijk Logistics zaměstnává v současnosti
kolem 700 kamionů po celé Evropě. Chce se rovněž více angažovat
v kombinované dopravě a snížit
emise C02 do roku 2012 o 20 procent. Společnost byla založena
v roce 1971.

V příštích třech letech hodlá dánský
provozovatel drážní infrastruktury Banedenmark investovat
do modernizace a údržby 670 milionů eur (cca 16,4 miliardy korun).
Instituce podřízená Ministerstvu
dopravy spatřuje těžiště investic
v Jutsku. Ještě letos probíhá obnova tratí Bramming – Tonder
a Esbjerg – Lunderskov. Mění se
61 kilometrů kolejí a renovuje 26
mostů. Ministr dopravy H. CH.
Smidt zdůraznil význam udržované a obnovované sítě pro přesnost dopravy.

Drastické zmenšení
sítě přinese úspory
Státní dráhy CFR se
odhodlaly ke zmenšení své traťové sítě.
Podle sdělení Ministerstva dopravy se má
uvést 1 105 kilometrů do klidu
a kromě toho bude nabídnuto
1 000 km k privatizaci. Mělo by se
tím ročně ušetřit kolem 37 milionů eur. Toto opatření je v souladu
s dřívější dohodou s Mezinárodním měnovým fondem, podle
které má země realizovat různé úsporné kroky k překonání finanční krize. V současnosti měří
rumunská drážní síť 20 210 km.
(gak, PeŠŤ, acri, kla)
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montenegro
www.jasminapenzion-mne.
wbs.cz, wwwdolcevitapenzionmne.wbs.cz, www.ivancotravel-mne.wbs.cz
tel.: 38 267 316 249,
420 775 696 973

KUŘÁCI

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

KOUPÍM
staré motory ČZ 500
i jejich díly z drezín
1937–50, motory
TATRA a dále stará AUTA,
MOTOCYKLY A DÍLY
OD 1920–1970. BMW,
PRAGA, JAWA, CZ aj.
Tel.: 775 262 334

www.svetem.eu
Jeďte zdarma na FIP do Černé
Hory a vyberte si vilku, chatu,
studio na www.svetem.eu,
tel.: 465 531 995, 604 953 467

PRODÁM

Lyrický pohled
na železnici

V

laky mám rád již od svého dětství. Bohužel
nemohu na železnici pracovat, protože trpím řadou nemocí, kvůli kterým
jsem v invalidním důchodu. Zabývám se aspoň
každý den modelovou železnicí. Napsal jsem vám také

básničku o „naší“ černé lokomotivě, která je vystavená před hlavním nádražím
v Prostějově. Snad mi ji
otisknete.
Miloslav Kavka


Prodám chalupu u Libáně,
lesy, houby, turistika.
Tel.: 777 847 108

Mašinka je stále černá,
železnici stále věrná.
Odvedla svou těžkou práci,
teď nad ní létají ptáci.

JIŽNÍ ITÁLIE – Kampánie,
Puglia, Basilikátarezidence,
villaggia, bungalovy, apartmány, čisté moře, nádherné
pláže, příroda, sport, vlakem,
busem, autem, letadlem
www.susanna-viaggi.cz,
tel./fax: 325 594 551,
607 101 707

Železnice naše české,
jsou stále krásné, hezké.
Příroda je kolem pěkná,
ohlíží se za ní každá slečna.

CK SUSANNA VIAGGI

RODINNÝ PENZION SAVOY

Lidé mají železnici rádi,
jedou s ní i kamarádi.
I já mám železnici svou,
železnici modelovou.

v Jizerských horách nabízí zlevněné pobyty pro zaměstnance ČD.
Pokoje s vl. soc. zař., TV, wi-fi.
Více na www.penzionsavoy.cz, tel.: 483 381 091, mob.: 737 187 001.

Cestovní kancelář H-Tour

nabízí super last minute:
Černá Hora – Sutomore + Ulcinj
penzion Dresič + Dolče Vita, 3 100 Kč/os./týden, dítě do 5 let zdarma
Bulharsko – Sozopol, penzion Ruska
vl. doprava, týden 3 490, dítě 2 590 Kč
Řecko – Chalkidiki – Nea Vrasna
9 nocí/autobusem 6 300–6 900 Kč/os.
Eurovíkendy: Černá Hora od 1 490 Kč
3 noclehy, busem Itálie/HR 990 Kč
4.–15. 10. Maroko + Západní Sahara
březen 2012 za 29 990 Kč vč. letenky
Tel./fax: 581 614 552,  607 611 998  
9–20 hod., www.2-dovolena.cz, e-mail: ckhalma@seznam.cz

Poznávací vlakové zájezdy

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Nabídka zájezdů do Bulharska „na poslední chvíli“
CENY JSOU KONEČNÉ.
• Odlet 5. 8.–16. 8., 12 dní z PRAHY
BULHARSKO, Slunečné pobřeží, tel.: 972 243 053
Hotel Imperial****, 13 000 Kč/osoba, all inclusive, 150 m od pláže,
2lůžkový pokoj s možností 1–2 přistýlek, děti do 12 let se dvěma dospělými na pokoji cena 5 500 Kč.
• Odlet 5. 8–16. 8., 12 dní z PRAHY
BULHARSKO, Slunečné pobřeží, tel.: 972 243 053
Hotel Trakia Garden***, 8 700 Kč/osoba, polopenze, 300 m od pláže, 2lůžkový pokoj s možností 1 přistýlky, dítě do 12 let se dvěma
dospělými na pokoji cena 5 500 Kč.
• Odlet 16. 8.–26. 8., 11 dní z PRAHY
BULHARSKO, Slunečné pobřeží, tel.: 972 243 053
Hotel Imperial****, 12 500 Kč/osoba, all inclusive, 150 m od pláže,
2lůžkový pokoj s možností 1–2 přistýlek, děti do 12 let se dvěma dospělými na pokoji cena 5 500 Kč.
• Odlet 18. 8.–28. 8., 11 dní z BRNA
BULHARSKO, Slunečné pobřeží, tel.: 972 243 053
Hotel Perla Beach****, 12 000 Kč/osoba, all inclusive, 150 m od pláže, 2lůžkový pokoj s možností 1–2 přistýlek, děti do 12 let se dvěma
dospělými na pokoji cena 5 500 Kč.
Letecké seniorské pobyty 55+,
podzimní a jarní pobyty – prodej zahájen
• Kypr 55+ – Limassol – Larnaca – Agia Napa, 7 nocí v hotelu 3–5*,
polopenze, zpáteční letenka, celodenní výlet, odlety každý čtvrtek z Prahy, první let 20. 10., cena od 11 990 Kč/os., 55+ ve dvoulůžkovém pokoji.
• Španělsko – Andalusie 55+, 7 nocí v hotelu 4*, polopenze, zpáteční letenka, celodenní výlet, od října odlety každý čtvrtek z Prahy, cena 11 300 Kč/os., 55+ ve dvoulůžkovém pokoji.
• Mallorca – 7 nocí ve 4* hotelu, polopenze, zpáteční letenka, celodenní výlet, odlety každé úterý z Prahy, cena 10 990 Kč/os., 55+
ve dvoulůžkovém pokoji.
Ceny nezahrnují: cestovní pojištění klientů, fakultativní výlety,
občerstvení v letadle. Při zvýšení ceny za palivo nutné počítat s případným doplatkem (viz minulá sezona). Podrobnosti na www.cdtravel.cz- Lasty.

• 19.–25. 9. – Benelux – cena 3 990 Kč zahrnuje: 4x ubytování,
2x místenku, služby vedoucího zájezdu.
• 1.–18. 10. – Turecko – Velká cesta po Turecku, cena 10 990 Kč zahrnuje: 11x ubytování se snídaní, 2x večeři, 4x místenku, 2x lehátko,
4x meziměstkou autobusovou dopravu, služby vedoucího zájezdu.
• 10.–18. 10. – Zelený ostrov Ischia – cena 7 900 Kč/os. zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 6 místenek, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajektový lístek, transfer Neapol nádraží –
– přístav – hotel – přístav – Neapol nádraží, půldenní okruh ostrovem, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Připravili jsme nové fakultativní výlety:  Puzzuoli a prohlídku
Neapole. Fakultativní výlety Capri, Pompeje a Vesuv, výlet na ostrov Procida, výlety lodí s koupáním, pizza párty, výstup na Monte Epomeo atd.

Autobusové jednodenní zájezdy

13. 8. – Orlí hnízdo, cena 750 Kč/os., odjezd z Č. Budějovic.
20. 8. – Medvědí soutěska, cena 850 Kč/os., odjezd z Č. Budějovic.

Česká republika

Pro velký úspěch opakujeme!
• Hotel Babylon Liberec – akci možno zakoupit pouze v naší CK.
Cena 2 690 Kč/dospělá osoba zahrnuje: 2 noci v 4* hotelu, polopenzi (bufety), neomezený vstup do aquaparku, lunaparku,
iqparku, možnost ranního plavání již od 8 hodin. Ke každému
dospělému dítě do 14 let zdarma – dítě má stejné služby jako dospělá osoba. Akce je platná do konce prázdnin!
• Františkovy Lázně – hotel Melodie *** – letní pohoda, cena
2 810 Kč/os. zahrnuje: 3x ubytování (čtvrtek–neděle) nebo
4x ubytování (neděle–čtvrtek), 3x nebo 4x snídani formou rautu,
3x 2 hodiny v Aquaforu – svět vody a relaxace, každý čtvrtek nebo
sobotu taneční večer v hotelu Pawlik, každé úterý v 15 h prohlídku města s průvodcem, zvýhodněné vstupné na výlety pořádané
a.s. F. Lázně a kulturní akce pořádané a.s. F. Lázně. Cena je platná do 31. 8. 2011! BEZ PŘÍPLATKU ZA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ!
• Novinka – Zámek Mostov – minirelax – v období do 31. 10. cena
3 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji zahrnuje: 2 noci, přivítací
přípitek, zámeckou snídani, večerní 3chodové menu se salátem,
každodenní volný vstup do wellness oddělení s bazénem a saunami, 1x masáž lávovými kameny, 1x sirnou koupel, připojení
na internet, parkovné. Nástupy podle volné kapacity hotelu!
• Krkonoše, Dolní Mísečky, hotel Idol – 2- až 4lůžkové pokoje
s vlastním soc. zař., TV-SAT, akce LÉTO S HOLBOU – cena
2 880 Kč/os. zahrnuje: týdenní pobyt  s polopenzí, 1x solnou terapii a 1x whirpool.
• Česká Kanada, Nová Bystřice – hotel FOGL – 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, vlastní soc. zař., TV, klidné prostředí,
týdenní pobyt se snídaní za 2 940 Kč /os. Možnost dokoupení další stravy.

• Lipno, hotel Lipenka – 2- až 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zař.,
klidné prostředí, týdenní pobyt se snídaní za 2 870 Kč/os. Možnost dokoupení další stravy na místě, pobyt se psem možný.
• Klenčí p. Čerchovem – hotel Výhledy – 2lůžkové pokoje, vlastní soc. zař., letní terasa, dětské hřiště, parkování zdarma, pobyt
na 6 nocí s polopenzí za 3 480 Kč/os., možnost kratších i delších
pobytů.
• Hustopeče u Brna, hotel Centro – výhodné pobytové balíčky –
2- a 3lůžkové pokoje s vlastním soc. zař., TV, strava dle vybraného programu. Historická romantika – cena 2 290 Kč/os. zahrnuje:
2x ubytování s polopenzí (romantická večeře při svíčkách), mísu
s ovocem na pokoji, 1x částečnou masáž, 1x balíček nejromantičtějších míst Moravy, 1x dárek na rozloučenou, hodinu hry
kuželek, biliardu, poplatek městu, wi-fi, parkovné. 3 dny s vínem –
cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x řízenou degustaci vín ve vinném sklípku se sommeliérem, 1x částečnou masáž, 1x dárek na rozloučenou, poplatek městu, wi-fi,
parkovné.

Slovensko

• Velký Meder, Penzion Rozália – poslední volné pokoje v období do 26. 8. – 7 nocí s vlastním stravováním, cena 2 500 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji. Snídaně nebo polopenze za příplatek.
• Piešťany – hotel Park *** – Horečka sobotní noci, cena 2 999 Kč
zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 2x polopenzi
(snídaně bufet, večeře 3 chody rozšířené o salátový bufet), 1x klasickou masáž částečnou, 1x parafango zábal, 1x oxygenoterapii,
VOLNÉ VSTUPY DO KRYTÉHO BAZÉNU S VÍŘIVKOU, volný vstup
do fitness. Pobyt možno prodloužit o jednu noc za příplatek 960 Kč.
• Dudince – hotel Park, rekreační pobyt s polopenzí, do 1. 10. cena
5 490 Kč/os. zahrnuje: 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 6x polopenzi, vstup do bazénů v čase 7–19 h, úterý, čtvrtek, sobota vstup
do sauny 16–18 h, autobus za příplatek 990 Kč/os., dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma, dítě 3–12 let cena 2 900 Kč/pobyt.
• Turčianské Teplice – hotel Vyšehrad (přímo proti termálnímu
koupališti), cena za osobu 4 690 Kč zahrnuje: 6 nocí, 6x večeři,
dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.
• Banská Štiavnica – penzion Kremenisko – ubytování v nových
apartmánech nebo pokojích, vše s vlastním soc. zař, TV. Cena
2 450 Kč/os. zahrnuje: ubytování na 5 nocí se snídaní, 1x za pobyt sauna, transfer od/k žel. st., parkování. Dítě do 6 let na lůžku
zdarma v doprovodu dvou dospělých (bez služeb). Platí do
31. 8. 2011.

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
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pošta
Z Prahy do Brna
raději železnicí

V

úterý 12. července jsme
si připomněli 40. výročí ode dne, kdy byl zprovozněn první úsek dálnice
D1. Socialistické Československo se v silniční dopravě snažilo vyrovnat Západu
a stavělo svou první moderní autostrádu. Celý úsek
Praha – Brno byl dokončen v roce 1980. Za posledních 40 let se sice postavilo
více než 1 000 km dálnic,
ale vůbec se nezačala řešit
otázka železniční alternativy D1. Takzvaný 1. železniční koridor vede více jak
50 km dlouhou oklikou a neumožňuje tedy spojení konkurenceschopné dálnici.
Elegantním řešením by přitom mohla být výstavba
a zprovoznění vysokorychlostní tratě mezi Prahou
a Brnem, stavěné na rychlost minimálně 350 km/h.
V takovémto případě zvládne rychlovlak cestu mezi
oběma městy pod hodinu.
Aby byla tato alternativní
nabídka dostatečně atraktivní, je třeba jezdit v pravidelném intervalu 30, popř.
15 minut. Jízdné by samozřejmě nesmělo dosahovat
výše letenek.
Navzdory rozšířeným mýtům je třeba zdůraznit, že
do roku 2030 můžeme mít
v provozu 660 km vysokorychlostních tratí, aniž by
se tím výrazně zatížil státní rozpočet. Vysokorychlostní železnice prostě není
drahá, ani tolik co dálnice.
Škoda že se v 70. a 80. letech
českoslovenští představitelé na Západě neinspirovali
také vysokorychlostní železnicí. Dálnice D1, zatěžovaná silnou kamionovou
i individuální dopravou, by
dnes nemusela být noční
můrou lidí cestujících mezi
Prahou a Brnem.  Petr Šlegr

Opavský železniční
klub má 10 let
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Revoluce v návěstění před 50 lety
Přechod od směrového
k rychlostnímu
návěstění před
padesáti lety nebyl
bez problémů. Přesto
se podařilo vytvořit
jednoduchý a logický
systém, který je stejně
sofistikovaný i dnes.

P

očátky zavedení rychlostního návěstění u ČSD sahají do roku 1956. Tehdy
v bulharské Sofii dne 28. června
ministři dopravy posvětili vznik
mezivládní dopravní instituce zvané Organizace pro spolupráci železnic. Již ustanovující
konference mimo jiné konstatovala potřebu jednotné návěstní
soustavy na principu rychlostní
signalizace. Pak započaly práce
expertů a také prosazování zájmů jednotlivých členských zemí
tehdejšího východního bloku.
Vždyť i u ČSD se v témže roce demonstroval sedmipojmový bodový vlakový zabezpečovač, který
uměl návěstit rychlostní omezení. Rozhodnutí o přechodu
návěstění od směrového k rychlostnímu učinily legislativní orgány v roce 1960.

LES NÁVĚSTIDEL. Pro laika hra barev, pro strojvedoucího jasný příkaz, jakou rychlostí může kolem návěstidla projet. 

Technika předběhla
legislativu

1956
1959
1961
1962

Rozpaky okolo zavedení rychlostní signalizace u ČSD naznačují Návěstní předpisy (ČSD D1),
schválené ministerstvem již
v roce 1959. Jejich tisk se přesunul do roku 1960, avšak jejich
platnost započala až od 29. srpna 1962. Není divu, neboť úpravy byly rozsáhlé a neexistoval
podnik, který by akci zvládl.
A tak bezpočet prací realizovaly
samotné výkonné jednotky odvětví Sdělovací a zabezpečovací techniky. Navíc v těch letech
pokračovalo doplňování automatických bloků o liniový vlakový zabezpečovač (LVZ). Necelé
čtyři měsíce od platnosti předpisu zahájily ČSD z Prahy do České Třebové zkušební provoz LVZ.
Přes počáteční problémy předpis
se dvěma změnami v letech 1964
a 1970 platil takřka až do konce
roku 1987.

dohoda o vzniku rychlostní návěstní soustavy
v Sofii

schválení návěstního předpisu
D1 Ministerstvem dopravy
stanice Smiřice je jako první vybavena
rychlostní návěstní soustavou
zahájen zkušební provoz liniového vlakového
zabezpečovače na trati Praha – Č. Třebová

sobotu 28. května
uspořádali členové
Opavského železničního
klubu pro současné a bývalé členy jízdu zvláštního vlaku z Krnova přes
Opavu do Svobodných
Heřmanic historickým
motorákem M131.1454 nazývaným Hurvínek. Akce
proběhla v rámci oslavy 10. výročí klubové činnosti, která připadá na 10.
srpna 2011. I přes celodenní déšť se oslava vydařila,
takže vlak byl zcela zaplněn. Klubem za celou dobu
fungování prošlo přes 60
nadšenců všech věkových
kategorií – včetně žen – nejen z Opavska. Nyní sdružuje 30 nadšenců. Za 10 let
členové připravili několik
výstav železničních modelů, předmětů a fotografií
u příležitosti Dnů železnice a výročí tratí, natřeli
lokomotivní točnu ve stanici Opava východ, udržují nástěnku – nejdříve
v Opavě východ, nyní v Krnově – a podívali se do čtyř
firem zabývajících se železniční technikou. Vydali rovněž několik brožurek
a DVD o železnici v okolí a zúčastnili se téměř 100
železničních akcí – ať jako
spolupořadatelé, nebo jako
návštěvníci. Pravidelně se
s nimi můžete setkat ve výletních vlacích SZD na trati Třemešná ve Slezsku
– Osoblaha a na Dni Radegastu. Další informace o klubu získáte na www.
Pavel Horna
ozk.goo.cz.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

mické zařízení (např. Olomouc
hl. n., st. 4 a 5). Doplňovat či
upravovat elektrické obvody elektrodynamiky se speciálními relé
s dříky šroubů M4 o relé klasická
vyžadovalo přechodové svorkovnice a zásahy až do jemných kontaktů ve vlastním přístroji.
Po schválení typových zapojení zbývalo jejich ověření ve vybraných stanicích a návěstidlech.
Na pokyn Vladimíra Kellnera,
který v letech 1960–63 vykonával
funkci náčelníka ČSD – Sdělovací a zabezpečovací dílny v Hradci
Králové, se tyto dílny ujaly realizace. V jedné dílenské místnosti se instalovaly makety různých
druhů návěstidel, ale s originálními prvky jako transformátory
nebo světelnými relé.

Primát drží Smiřice

Porodní bolesti
nového systému

V

FOTO pavel kopec

Přechod k nové signální soustavě vyvolal na provozovaných zařízeních, zejména u světelných
návěstidel, úpravy elektrických
obvodů. Například u posledních
autoblokových návěstidel nebo
předvěstí před návěstidly vjezdovými soustava vyžadovala přerušované svícení žlutého světla
a kontrolu tohoto režimu. Tehdejší reléová logika autobloků používala tzv. klasická relé, takže
vodiče s ručně lisovanými očky
se na dříku šroubu kontaktu M6
fixovaly maticemi a maticemi pojistnými. Úprava jediné předvěsti
představovala téměř 8 hodin práce! Zvlášť složitá situace nastávala v železničních uzlech, jejichž
část zabezpečovalo elektrodyna-

Konkrétní návěst závisí na postavené vlakové cestě. FOTO michal málek

Průvodci muzea v Hradci Králové. 
FOTO martin navrátil (2x)

Indikátory doplňují význam návěsti. 

Rok před platností nových návěstních předpisů ministerstvo
povolilo ve stanici Bystřice u Benešova konstrukční úpravy návěstidel a elektrických obvodů.
U přivolávací návěsti se poprvé
objevilo přerušované svícení bílého světla. Za první realizaci
rychlostní soustavy u ČSD lze považovat investici ve stanici Smiřice a následně v Předměřicích nad
Labem. V roce 1962 byla realizována další náročná akce ve stanici Úvaly. Spočívala v signalizaci
rychlostí 40, 60 a 80 km/h a vazbě na tříkolejnou trať. Zařízení
sloužilo až do roku 1994, kdy ho
nahradil prototyp SZZ-ETB firmy
AŽD Praha.
O historii nejen rychlostního
návěstění, ale i o vývoji zabezpečovací techniky na železnici se
můžete více dozvědět v Muzejní
expozici sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové.
Ivo Laníček

Díl 32.: Trampoty kulhajícího důchodce
Stačí chvilka
nepozornosti a stane se
úraz, který vás potrápí
v soukromí i v práci. Ale
berte to s humorem.

P

oslední došlápnutí na schodišti bytovky se nepovedlo.
V naději, že ho čeká pevná
zem, zavadil železniční důchodce Pravoslav Hejna patou o hranu
záludné překážky. Strašlivá bolest jej skoro ochromila. Namožená achilovka mu ani nedovolila
stoupnout na nohu. Jistě banální
záležitost. Až na to, že postižený
musel druhý den do práce. Pravoslav si totiž vzal půjčku v bance
a služba ostrahy v obchodě s parfémy mu umožňovala pohodlné
splácení dluhu. Z důchodu by to
určitě nezvládl, jeho životní úroveň by se snížila na minimum.
V divokých snech ho často proná-

sledoval exekutor v buřince. Zraněný důchodce tedy zavolal svou
agenturu a dostal dva dny volna.
To mu prý musí na rehabilitaci
stačit. Třetí den se již na nohu
skutečně postavil, ale šlo mu to
ztuha. Přesto jel do služby.

Utajený majitel
režijky odmaskován

V cílové stanici, na brněnském
hlavním nádraží, se kulhavec dopracoval k podchodu. Nikdy netušil, kolik je na nádraží schodů!
Spousta cestujících. Na schodišti se celá masa proseje. Na okraji
schodiště zůstaly jen tři postavy. Jsou to dvě kulhající babičky
a Pravoslav. Obě dámy šly po jedné straně schodiště a bez problémů dosáhly svého cíle. Ne tak
důchodce. Ploužil se dolů a v protisměru se ještě hrabal kolem
zábradlí nějaký druh v neštěstí. Oba pánové se zašprajcovali. Klubko se rozmotalo po dost

Historky
ze života
kolem dráhy

Ž

elezniční důchodce Pravoslav Hejna je loajální k Českým drahám. V dobách, kdy
jezdil ve vlaku v uniformě, se
stával častým terčem různých výtek na adresu podniku.
Doufal, že se nikdy ke kritice
poměrů nesníží. Teprve kombinace bolestivého zranění
a nemístného počtu nepříjemných schodů na nádraží z něj
učinila nespokojence. Jeho inkognito však bylo odhaleno
a stav patřičně ohodnocen.

dlouhé době. Po strastiplné cestě tramvají a bolestivém průběhu
služby se postižený večer vrátil
opět na nádraží. Chodec netušil,
jakou překážkou mohou být obyčejné schody. Vyštrachal se kolem zábradlí nahoru, ale co to?
Peron byl liduprázdný. Po soupravě, se kterou měl odjet domů,
ani památky.
Překvapený důchodce začal
křičet: „Na dráze je bordel, nikdo
se o nic nestará, nikoho nic nezajímá. Hlavně že se pořád zdražuje
jízdné.“ Utajený železničář a majitel režijní průkazky tak volně
vykřikoval nahlas své námitky.
Atakoval i kolemjdoucího výpravčího nenávistnými výkřiky: „Kde
máte,  ksakru, soupravu, kolik
minut to bude zase mít zpoždění?“ „Ale pane kolego, jsou prázdniny a tenhle vlak přece nejezdí.
A jakpak se vede železničním důchodcům?“ Pozdě poznal stěžovatel bývalého spolupracovníka.

Za nemístnou kritiku do vlastních řad se důchodce výpravčímu hned omluvil.

Angelika stále v kurzu

Za nějakou dobu akutní bolest
pominula. Noha byla ale pořád citlivá a strážný důchodce se
snažil kulhání všemožně maskovat. Netušil však, že v televizi
budou opakovat romanticko přihlouplý a pseudohistorický seriál o Angelice. Krásnou Angeliku
honí po světě láska ke kulhavému
proutníkovi Joffreymu de Peirac.
Pravoslava nenapadlo, že tímto
seriálem budou postiženy i mladé
prodavačky. Vždyť dílo bylo přece vytvořeno v šedesátých letech!
Vše se mu o jeho maskování kulhavosti zjevilo jednoho krásného
dne. Odskočil si do šatny svlažit hrdlo. Najednou uslyšel z prodejny hlas prodavačky Jarmilky:
„Holky, nevíte, kam se ztratil náš
Joffrey?“
FRANTIŠEK MENDLÍK

8

za poznáním

kam jet
Dvořák: vášnivý
obdivovatel vlaků
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Český Šternberk: klenot Posázaví
Český
Šternberk

O

d  7. června 2011 do 29.
února 2012 se v Národním muzeu – Českém muzeu
hudby koná výstava ke 170.
výročí narození Antonína
Dvořáka. Světovým unikátem je vystavení originálního rukopisu jeho slavné
9. symfonie Z Nového světa,
která je nejhranější symfonií na světě. Dalším zajímavým tématem je Dvořákovo
velké turné na rozloučenou
před odjezdem do Ameriky. Téma cesty se odrazí také
v malém prostoru imitace
vlakového kupé s dokumenty, které návštěvníky dovedou k pochopení Dvořákovy
vášně pro vlaky. Muzeum
naleznete na adrese Karmelitská 2 v blízkosti stanice
metra Staroměstská.

Zmenšené koleje
v Rakousku

Ú

dajně největší modelové kolejiště v Rakousku
najdete ve Spittalu nad Drávou, na Neuer Platz 1 v
1. patře CityCentra. Vstupné
pro dospělé činí 6 eur, skupinové od 20 lidí je o něco
levnější. Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 se nachází na ploše 300 m2. Na 600
metrech kolejí se prohání najednou až 17 vlaků, jež
táhne některá z 210 lokomotiv. Část kolejiště ukazuje
zmenšené partie Tauernské
dráhy vedoucí právě mezi
Spittalem a Salcburkem,
a to podle fotodokumentace z roku 1910. Otevřeno tu
mají do 31. října od pondělí
do soboty do 19 hodin, v neděli a svátek je zavřeno.

Šídlovák Oupn Er
s dobrou muzikou

L

etní hudební festival Šídlovák Oupn Er s bohatým
doprovodným programem
můžete navštívit v sobotu
20. srpna přímo na břehu
Šídlovského rybníka nedaleko Plzně. Od desáté hodiny dopolední vystoupí
nejznámější plzeňské folkové, blugrassové a country kapely jako Alternativa,
Čáry Máry, Růže v trní nebo
Epy De Mye, která patří
mezi nejznámější česká folková uskupení posledních
let. Zahraniční repertoár
zastoupí plzeňská skupina
Poitín. Vstupné je dobrovolné a dopravit na festival se
můžete i vlakem do zastávky Plzeň-Bolevec.

O letních víkendech
do Jemnice

V

době letních prázdnin
se můžete svézt na trati
Jemnice – Moravské Budějovice. Jezdit se bude do konce srpna vždy v sobotu,
v neděli a o svátcích. Vlak
dopravce JHMD pojede třikrát denně v obou směrech:
z Moravských Budějovic vyjede v 10.00, 14.10 a v 18.10,
z Jemnice pak v 8.00, 13.20
a v 17.20 hodin. Zajímavostí je, že po předložení jízdenky může cestující dostat
v bistru speciální menu
za zvýhodněnou cenu, obdrží i slevu na vstupné do muzea či koupaliště a také 50
kuliček na paintball. Na trati 243 skončil běžný provoz
po 114 letech dne 31. prosince 2010. 
(mn, rub)

DOMINANTA KRAJE. Hrad Český Šternberk vzhlíží na údolí řeky Sázavy již od poloviny 13. století. Železniční trať je mladší, vede tu „teprve“ 110 let. 

Jedná se o mocný hrad
na vysokém skalnatém
vrchu u řeky Sázavy.
Nachází se 12 km
od Vlašimi a nese
stejné jméno jako
obec rozkládající se
pod ním. A už 110 let
k němu jezdí vlak.

Ž

ije trochu ve stínu zachovalejších a populárnějších
hradů Karlštejna a Křivoklátu. Impozantní masa strmých
a mohutných zdí však stále vzbuzuje respekt. Dnes si už ani nedovedeme představit, v jakých
složitých podmínkách museli
ve středověku pracovat na jeho
výstavbě. Jistě si to vyžádalo i lidské životy.

Z HISTORIE
HRADU

G

ORCHESTRIONY. Červené motoráčky vévodí trati Čerčany – SvětFOTO autor (3x)
lá nad Sázavou řadu desetiletí. 

O hradu a podhradí

V průběhu století se podoba hradu vyvíjela. Původní raně gotickou tvář nalezneme až v jádru
dnešní stavby. Z jižní strany
kryje vstup do hradu válcová
věž, posílená značně předsunutou mohutnou baštou. Některé
přestavby sloužily zdokonalení
obranného systému, jiné zase
pro účely pohodlného obývání,
zejména ty honosné barokní.
Interiéry s dobovým zařízením
jsou doplněné mladším nábytkem z 19. století. V některých
místnostech je krásná barokní
štuková výzdoba, vystaveny jsou
historické zbraně, lovecké trofeje, grafické listy, jiné místnosti jsou věnovány představitelům
rodu Šternberků.

Výdejna jízdenek v Českém
Šternberku v roce 1984.

Dnešní nádraží působí mile, ale
bohužel již osiřelo.

Zdejší vesnice vznikla v průběhu 13. století jako podhradí.
Rozšiřovala se až do své současné podoby, kdy se z ní stal městys
(od října 2006). Obyvatelé Českého Šternberka byli kdysi ve značné míře zaměstnáni na panství
podléhajícím hradu, na polích
a v lesích. Z nich se rekrutovaly četné plavecké party vorařů,
plavců, kteří sváželi dřevo z panských lesů k vodě až do Čerčan
(dnes se dřevo nakládá do vagonů na místním nádraží). Další
pracovní příležitostí pro místní
obyvatele představovala stavba

železniční dráhy a objektů k ní
přináležejících.

Trať postavená
za dva roky

Letos je tomu 110 let, co se první parní lokomotiva rozjela s vlakem pod mohutnou stavbou
zdejšího hradu. Stalo se tak 6.
srpna roku 1901, kdy se tato část
řeky Sázavy a její údolí ponořily do voňavého kouře z parního
stroje, protože byl zahájen veřejný provoz do Kácova. Tento úsek
posázavské železnice byl dokončen koncem července 1901 za ne-

otický hrad Český Šternberk byl založen roku 1241
Zdeslavem z Divišova (od roku
1242 ze Sternberga). Stavba trvala do počátku 14. století. Název hradu byl odvozen ze zlaté
osmicípé hvězdy z erbu rodu
Divišovců: Stern = hvězda, Berg
= hora). Díky Zdeňku ze Šternberka, který byl členem Zelenohorské jednoty a účastnil se
odboje proti Jiřímu z Poděbrad,
byl v roce 1467 hrad obléhán
a dobyt královským vojskem.
Později byl hrad Šternberkům
vrácen a koncem 15. a začátkem 16. století byl rozšířen
a po třicetileté válce raně barokně přestavěn. Rod Šternberků ho vlastnil až do roku 1949,
kdy byl hrad státem vyvlastněn
(hrabě Šternberk působil po
určitou dobu na hradě jako
kastelán). V restituci byl hrad
roku 1992 vrácen potomkovi původních majitelů Zdeňku
Sternbergovi.

celých 24 měsíců (stavba zadána
k zahájení 30. 8. 1899) firmou
Osvalda Žiwotského, a vlaky tak
mohly jezdit z tehdejší konečné
v Kácově až do Čerčan. Trať byla
vystavěna na základě koncese
ze dne 10. 5. 1899 udělené tajnému císařskému radovi hraběti
Leopoldu ze Šternberka. Po jeho
smrti přešla koncese na Filipa
hraběte ze Šternberka.
V současnosti jsou v Českém
Šternberku dvě zastávky. Nádraží začalo po vybudování sloužit
pro nakládku vozových zásilek
pro Šternberk a okolí a také pro

FOTO czechtourism

městečko Divišov. Větší osobní frekvence však dodnes bývá
na zastávce, která se nachází naproti hradu. Bývaly doby, kdy
osobní vlak, v jehož čele brumlal
motor Zamračené (řady T 478.1),
čítal několik čtyřnápravových
vozů plných trempů. Před motorizací tratě tu s dvounápravovými „dřeváky“ zase převážně
bafaly parní lokomotivy řady
423.0 (Velký bejček). O slunných
letních víkendech se stávalo, že
vlak přetékal lidmi a když v něm
nebylo místo, několik mužů
s tornami, kytarou a bendžem
se usadilo nejenom na otevřené plošině, ale někdy dokonce
i na střeše.

Jednou vlevo,
jednou vpravo

Dnešní železniční dráha Světlá
nad Sázavou – Čerčany je stále lákavou tratí, protože nejenom věrně kopíruje z 80 procent klikatící
se Sázavu, ale také s meandrující
řekou obtáčí mnoho historických
památek v podobě hradů, zámků,
klášterů. Z nich tou nejvzácnější
perlou je právě Český Šternberk.
Vlakem je sem dozajista romantické cestování, je na co se z oken
vagonu dívat, ale doba jízdy ze
vzdálenějších míst je zdlouhavá.
Ze Světlé se posaďte pokud možno na levé straně vozu po směru
jízdy, protože vlak na trati kopíruje pravý břeh řeky. Od Ledečka do Čerčan kopíruje zase levý
břeh, takže z oken po pravé straně ve směru jízdy budete mít
lepší výhled. Ale příroda je hezčí zblízka, takže na jedné z četných zastávek vystupte a vydejte
se do kraje. Je skutečný nádherný.
Jan Dvořák

Technická památka z raného kapitalismu
K tomu, aby se Británie
stala velmocí číslo 1,
přispěla i doprava. Před
vlaky hrály klíčovou
roli říční lodě.

A

nglie je kolébkou průmyslové revoluce. Do dnešních
časů se zde proto zachovalo množství technických památek. Mezi ně patří i bohatá síť
vodních kanálů, která láká turisty i místní obyvatele k výletům i dovoleným.

Minulost: děti pracující
v úzkých kanálech

Vodní cesty předcházely výstavbě železniční sítě a pomohly začátku hospodářského růstu Velké

Británie již na konci 18. století. Tehdy sloužily dopravě uhlí,
vlny a dalšího zboží. Kanály jsou
nesrovnatelně menší a o poznání více křivolaké oproti umělým
vodním cestám v kontinentální Evropě, kde probíhala kanalizace řek zhruba o sto let později.
Nejmenší šířka kanálů pod mosty byla stanovena na pouhých
7 stop, tedy přibližně jen 2,1 metru. Tak vznikl i typický úzký tvar
britských lodí a jejich pojmenování Narrow Boat („úzká loď“).
Lodě jsou jen přibližně 7 stop
(cca 2 metry) široké, ale až 70 stop
(cca 21 metrů) dlouhé. Na počátku sloužily k pohonu lodí koňské
potahy, často vedené dětmi. Proto jsou kanály na březích doprovázeny úzkými stezkami, které
je neopouštějí dokonce ani pod

mosty, na akvaduktech anebo
v tunelech. V průběhu 19. století
zasáhla do pohonu lodí také pára
a později nafta.

Současnost: pohodlná
rekreace na vodě

Lodičky v úzkých kanálech vyFOTO autor
užívají zdymadla.

Od 30. let 19. století začala život
na kanálech ovlivňovat výstavba
železnice, která se časem stala
vážným konkurentem v dopravě
nákladů. Byla rychlejší a kvůli
malým rozměrům lodí na úzkých
kanálech často také více kapacitní. Současné moderní Narrow
Boat a úzké kanály většinou neslouží dopravě nákladů. Staly se
s z nich rekreační cíle. Loď s dieselovým pohonem je komfortně
vybavená: několik ložnic, příjemný salon s televizí, moderně
vybavená kuchyně, jídelna, spla-

chovací záchod a sprcha s teplou
vodou. Mnozí Britové tak vlastní loď místo chalupy nebo bytu.
Milovník železnice si možná
řekne, co je na vodních cestách
tak unikátní. Určitě je nelze srovnávat s železnicí s mnoha mosty,
tunely a dalšími technickými
díly. Anglické kanály jsou jiné
než vodní díla u nás. Srovnání
s železnicí však rozhodně snesou.
V mírně zvlněné anglické krajině
se kroutí podél vrstevnic podobně,
jako železniční tratě vyhýbající
se prudkým klesáním a stoupáním. Přes kanály vede množství
starých kamenných mostů a dokonce i lodě na nejednom místě
zamíří na most – akvadukt. Některá zdymadla dokonce fungují
na lidský pohon: stačí jen otáčet
klikou. 
Petr Šťáhlavský

