Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Žel. Brod – Stará
Paka dálkově

Jak poznáme
falešnou jízdenku?

Zahradní
železnice u Brna

25 km tratě řídí jediný
výpravčí-dispečer díky
nové technice.
STRANA 2

UIC pomáhá odhalit padělky
mezinárodních jízdních
dokladů.
STRANA 5

U Miloše Kováře na zahradě
najdete Brejlovce i drezínu.

STRANA 7



krátce

sloupek
Úsporně
v energetice

Masarykovo nádraží
sloužilo filmařům

Úspory energií jsou
součástí snahy zmírnit
tlak jejich stoupajících
cen na výsledné
ceny výrobků.

E

fektivní hospodaření
s energiemi je jedním
z hlavních způsobů, jak šetřit náklady, zajistit ČD konkurenceschopnost a přispět
k ochraně životního prostředí. Úsporná opatření,
která nově přijaly ČD, jsou

O

d neděle 18. do úterý 20. července se část
pražského Masarykova nádraží změnila na La Plaine
sur Seine. Francouzští filmaři zde natáčeli snímek
s pracovním názvem Kořist. Kvůli akčním záběrům bylo zapotřebí natočit
skákání z pražské magistrály na maketu trafostanice i naskakování na jedoucí
jednotku řady 451 ze střechy
nástupiště. Díky tomu, že
natáčení se konalo během
probíhající výluky na trati Praha – Kladno, cestující nepocítili žádný dopad
na pravidelný provoz železnice. V úterý 20. července filmaři natáčeli i na trati
Čelákovice – Mochov.

Motorový vůz
na výstavu zdarma

Č

eské dráhy budou v pátek 20., sobotu 21. a neděli 22. srpna vozit zdarma
návštěvníky výstavy Flora
Olomouc. Historický motorák pojede mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží
a Olomouc-Nová Ulice. Vlak
bude rovněž v obou směrech
zastavovat v Olomouci-Smetanovy sady. První motorák
vyjede v pátek v pravé poledne, poslední jízda skončí
v neděli jednu minutu před
18. hodinou. Pro zájemce
budou o tomto víkendu připraveny i vyjížďky do Náměště na Hané.

Právě vyšlo
ČD pro vás 8/2010
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KRBOVÁ

rávě vyšlo srpnové vydání ČD pro vás, které nově
naši
cestující
najdou nejen
Díky televizi
jsem v tréninku
ve stojanech v železničních
stanicích, ale také ve vlacích. V letním čísle našeho magazínu se věnujeme
cestování vlakem do zahraničí. Představujeme
nabídku výhodných příhraničních jízdenek pro cestování k našim nejbližším
zahraničním sousedům,
akční eTikety a také stále
platnou akviziční nabídku
Vlak+letiště.
TYPOLOGIE ČESKÉ DOVOLENÉ
Letošní trendy
a národní zvyklosti

SLOVENSKÁ STRELA
Příběh motorové
rekordmanky z Kopřivnice
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Parním expresem
na Křivořezání

N

a Křivoklátě se koná už
patnácté setkání řezbářů Křivořezání. Návštěvníky
opět dopraví parní lokomotiva. V sobotu 7. srpna
v 9.20 hodin vyjede z PrahyBraníka v čele parního expresu rychlíková lokomotiva
Albatros z roku 1947. Vlak
bude sestaven z historických osobních vozů. Příjezd
na Křivoklát je plánován
v 11.49 hodin s předchozími
zastávkami v Praze-Smíchově a Berouně.
(hop, sg)

MILAN
MATZENAUER
Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

Snadnější nabídka. Zvýšení tržeb Českých drah se daří díky pochopení potřeb našich zákazníků.

FOTO MICHAL MÁLEK

Tržby ČD vzrostly o 4 %
Pozitivní informace
o vývoji tržeb ČD
za první pololetí
potvrzuje správně
nastavenou obchodní
strategii firmy.
Za výsledkem stojí
rozšíření obchodní
nabídky.

Č

eské dráhy potvrdily trend
růstu tržeb z vnitrostátní osobní přepravy a vykázaly za první pololetí meziroční
nárůst o 90,5 milionu korun.
Za zvýšením tržeb stojí především nová obchodní politika, protože v uplynulém období
jsme nezvyšovali jízdné. Vedle pozitivních zpráv o růstu tržeb je dobrou zprávou také růst
výkonu v přepravě cestujících.
Podle předběžných údajů vzrostl
v meziročním srovnání přepravní výkon (počítáno v osobokilometrech) za 2. čtvrtletí o 2,77 %
(srovnání 2010/2009). K růstu
tržeb došlo i přesto, že v průběhu sledovaného období se zvý-

šila DPH. Pouhé jedno procento
DPH v kalkulacích Českých drah
představuje částku 25 až 30 mil.
Kč. Předběžná čísla pro začátek
druhého pololetí růst tržeb dále
potrvzují.

Zvýšení tržeb pomáhají
nové prodejní kanály

Průběžným pozitivním výsledkem se potvrzuje trend, který ČD
nastoupily už v prvním čtvrtletí. Podstatnou část dodatečných
tržeb přitom generují různé akční nabídky, prodej jízdních dokladů prostřednictvím nově
vznikající sítě externích prodejců a zavádění nových produktů,
jako jsou například eTikety nebo

SporoTikety. Ve snaze přitáhnout do vlaků nové zákazníky se
ČD snaží zjednodušit nákup jízdních dokladů.
Do budoucna se počítá s úpravou aplikace eShop určené pro
internetový prodej jízdních dokladů. V současné době lze přes
internet získat pouze vnitrostátní jízdenky pro vlaky EC, IC, EX, R
a sp, mezikrajové akční jízdenky
eLiška, místenky, nové SporoTikety a akční mezinárodní doklady eTiket. Od června mohou
naši cestující na eShopu zakoupit zpáteční i přestupní jízdenky.
Do budoucna plánujeme zavést
možnost komplexního odbavení přes internet včetně nákupu

jízdních dokladů pro osobní vlaky a také síťových jízdenek, jako
je například SONE+.

Cílem je zjednodušení
obchodní nabídky ČD

Po konsolidaci marketingových
aktivit v loňském roce a zásadním snížení výdajů došlo také
ke změně filozofie marketingu
ČD, který se zaměřuje téměř výhradně na propagaci konkrétních
produktů se zacílením na konkrétní skupiny cestujících.
V souladu s tím ČD chystají zjednodušení portfolia svých
nabídek, zahajují školení personálu mimo jiné v prodejních dovednostech a navazují spolupráci
s externími prodejci. Příkladem
mohou být řetězce Lidl nebo Globus, cestovní kancelář Čedok,
JP Servis nebo společnost Bohemia Rail. Ve světě přitom nejde
o nic nového, zahraniční železnice tímto způsobem rozšiřují svou
prodejní síť a zvyšují tržby už
dávno. V případě ČD se na růstu
tržeb v prvním pololetí letošního
roku podílejí tyto externí distribuční kanály částkou 30 mil. Kč.
SANDRA GOSMANOVÁ


Všudybylka dojela až do Zbečna
Z železničního muzea
v Lužné u Rakovníka
do Zbečna táhla parní
lokomotiva 354.195
vlak sestavený
z historických vozů.

P

rázdniny jsou ve své polovině a jednou z mnoha akcí,
které České dráhy připravili pro příznivce nostalgického
cestování, byl již tradiční výlet
parním vlakem k Berounce. Akce
se uskutečnila v sobotu 31.července za ideálního počasí. Vlak
táhla naleštěná parní lokomotiva řady 354.195, známá pod přezdívkou Všudybylka. Tvořila jej
klasická souprava vozů řady Bai
s uprostřed řazeným služebním
Rybákem pro kočárky a kola.
„Převoz kočárků a kol zdarma
jsme na naší akci vyzkoušeli letos poprvé. Kapacita vozu byla
plně využita a cestující ji velmi
ocenili,“ říká vedoucí muzejní
expozice v Lužné František Kap-

lan. Na konci vlaku vypomáhala
historická motorová lokomotiva
řady T 466.0286 (Pielstick). Při
zpáteční cestě jí opravdu bylo třeba kvůli táhlému stoupání.

Trasa prodloužena
do Zbečna

Vlak vyjel z Lužné přes Rakovník
do Křivoklátu. Po vyjetí z údolí
rakovnického potoka se vlak přes
Roztocký most dostal do malebného údolí Be-

rounky, která je Mekkou trempů
a vodáků. „Loni jsme poprvé trasu prodloužili o úsek Roztoky –
Zbečno. Na této části trasy mohou
cestující pozorovat zejména vodácký ruch na Berounce,“ vysvětluje novinku František Kaplan.
Ve Zbečně vlak svoji cestu ukončil a zbytek cestujících se rozešel
do blízkého okolí, které láká řadou zajímavostí. Například v samotném historickém Zbečně,
které si Alois Jirásek vy-

bral pro svůj historický vlastenecký román Mezi proudy. K návštěvě
láká také Hamousův statek, kde
mohou návštěvníci zjistit, jak se
zde žilo v 16. století. V 15.44 se vlak
vydal na zpáteční cestu. Komu to
nestačilo, mohl ještě v Lužné navštívit železniční muzeum ČD,
které mělo pro své návštěvníky
prodlouženou otvírací dobu.

Pozvánka na srpen

Další akcí v tomto regionu bude
na konci prázdnin v sobotu 28. 8.
výlet s názvem „Parním vlakem
z muzea do muzea“. Pod tímto zajímavým názvem se skrývá výlet
z Muzea ČD v Lužné u Rakovníka
do depozitáře Narodního technického muzea v Chomutově. Vlak
potáhne parní lokomotiva řady
477.043. Pro více informací o plánovaných akcích doporučujeme
novou prezentaci železničního
muzea na www.cdmuzeum.cz.
Najdete zde i 3D průvodce po interiérech vybraných parních lokomotiv umístěných v muzeu.
JINDŘICH RACHOTA

v souladu se schválenou
Energetickou koncepcí České republiky.
V rámci projektu úsporného energetického hospodaření ČD byl v polovině
roku 2009 vyhlášen průzkum trhu na pilotní
projekt diagnostiky energetické náročnosti nádražních budov Praha-Libeň
a Beroun. Výsledky měření ukázaly, že efektivita používaných zařízení je velmi
nízká (cca 50 %). Byla proto navržena opatření, která zajistí radikální snížení
nákladů provozu. V současné době probíhá příprava projekčního zpracování
s následným výběrem dodavatelů pro realizaci. V návaznosti na pilotní projekt
byla nyní dokončena měření ve stanicích Poděbrady
a Praha-Smíchov a probíhají přípravy na energetické
sledování ve stanicích Pardubice a Nymburk. V nejbližší době předpokládáme
start dalších dvou etap zahrnujících přibližně 40 železničních stanic.
Realizací projektu chce
vedení Českých drah přispět nejen ke znatelným
úsporám vlastních nákladů na správu a provoz
v osobní i v nákladní dopravě. Přínosem však bude
také stabilizace jízdného
a ochrana přírody a životního prostředí.

anketa
Jak jste spokojeni
s klimatizací ve vlacích?
IVANA KOVÁCSOVÁ

Učitelka
Klimatizaci
znám ze City
Elefantů. Venku
ve stínu je přes
třicet a ve vlaku tak akorát
do 25 stupňů. Ani se mi pak
nechce vystupovat.

ZBYŠEK ŠIKULA

Ředitel
neziskové
společnosti
Klimatizace by
se neměla přehánět, má ale poskytovat
úlevu od veder.

KATEŘINA HOSOVÁ

Studentka
Když už se nedají otevřít okna,
tak má být
ve vlacích v létě
snesitelně a v zimě tak,
abych si mohla bez rizika
odložit bundu.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
ČD pro vás nově
i ve vlacích
Časopis ČD pro vás
bude od srpnového
čísla k dispozici našim
zákazníkům také
ve vybraných vlacích.

J

edná se především o vozy
ČD v soupravách vlaků vyšší kvality Ex, IC, EC
a také v soupravách Pendolino na vlacích SC. Časopis bude v počtu cca 10 kusů
na vůz zavěšen na poutkách
u oken, v případě vlaků SuperCity bude volně položen
na sedadlo nebo na sto-

Zdeněk
Ston
Vedoucí redaktor
ČD pro vás
lek. Náklad magazínu tak
od srpnového vydání vzrostl
na 120 tisíc kusů měsíčně,
vzhledem k úsporným opa
třením v úseku marketingu
však byl jeho rozsah snížen
o osm stran tak, aby se celkové náklady na vydávání
tohoto periodika nezvýšily.
Koncepce každého čísla časopisu je v souladu s celkovou obchodní
a marketingovou strategií
společnosti. Že si cestující
na magazín již zvykli a považují ho za jeden z komunikačních kanálů, kde se
mohou dozvědět novinky
z oblasti železnice a obchodních nabídek ČD, o tom
svědčí stále vzrůstající počet dopisovatelů i účastníků naší pravidelné soutěže
o Kilometrickou banku ČD.
Měsíčně chodí do redakce
téměř tisíc odpovědí. V průběhu srpna proběhne ve vybraných stanicích a vlacích
ČD marketingový průzkum
zaměřený na úroveň distribuce časopisu a zpětnou
vazbu od našich čtenářů (zákazníků). Na základě jeho výsledků pak bude
upraven rozdělovník a koncepce časopisu pro jeho další ročník.

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 24.–30. 7.

Na dálku ze Staré Paky

Trať Železný Brod –
Stará Paka už téměř
dva měsíce řídí jediný
výpravčí-dispečer.
Vydali jsme se na místo,
abychom zjistili, jak
nový systém funguje.

K

jasně pozitivním zprávám pro ČD patří skutečnost, že společnost vydělala
za letošní první pololetí
na tržbách z vnitrostátních
jízdenek 2,4 miliardy korun, tedy o 91 milionů více
než ve stejném loňském období. Tento čtyřprocentní nárůst média připisují
z velké části akčním nabídkám a prodeji jízdenek v obchodních řetězcích Lidl
a Globus, v pobočkách CK
Čedok nebo přes společnosti JP Servis a Bohemia Rail.
Externí prodejci se na navýšení tržeb ČD podíleli v prvním pololetí zhruba
30 miliony korun.
Velký prostor věnovala média rovněž možnosti,
že ČD budou spolupracovat
na rekonstrukci Masarykova nádraží v Praze se společností Grandi Stazioni.
Případný vstup Grandi Stazioni do projektu ale komplikují smlouvy Českých
drah s konsorciem Masaryk
Station Development, podle
nichž už měla být zahájena oprava výpravní budovy přibližně za sto milionů
korun – práce však doposud
nezačaly.

pracovnice odešly z důvodu ztráty
zdravotní způsobilosti a dva lidé
do starobního důchodu. „Devatenáct lidí využilo doprovodný sociální program. Čtyři rekvalifikací
vyškolení výpravčí se budou postupně vracet až do listopadu,“
vypočítává Bubák.

Bezpečnější
a rychlejší provoz

V

úseku Jaroměř – Železný Brod postupně vzniká
dálkové obsluha zabezpečovacího zařízení. Důležitým datem první etapy výstavby se stal
letošní 17. červen, kdy bylo spuštěno dálkové ovládání mezi Železným Brodem (včetně) a Starou
Pakou (bez). Pětadvacetikilometrový úsek tak dnes řídí jediný
výpravčí-dispečer ze stanice Železný Brod. Na rozdíl od jiných obdobných staveb tento úsek vyniká
poměrně vysokým počtem přejezdů. Těch je v celém úseku Železný Brod – Jaroměř padesát čtyři.

Díky dálkovému řízení se výrazně zvýší bezpečnost provozu.
Prakticky se vyloučí možná chyba lidského činitele. Přínosem je
i samotná racionalizace. Úspo-

výhybkář, i když
běží seberychleji,
potřebuje na práci
mnohem víc času.

Několik měsíců
ve ztížených podmínkách

„Přes zimu se pracovalo na kabelizaci, postupně byly prováděny
kolejové úpravy a s předstihem
se osazovala přejezdová zařízení, tedy kromě těch, které už byly
modernizované natolik, že mohly
být do dálkového ovládání zapojeny,“ vysvětluje Jiří Bubák, přednosta provozního obvodu Turnov.
Naplno se práce rozběhly letos
na jaře. Třeba v Semilech mohly

ODPOVĚDNOST. Výpravčí-dispečeři díky nové technice řídí proFoto AUTOR (3x)
voz na 25 km dlouhém úseku.

zařízení je
napájeno z nové
trafostanice
v železném brodě.
být pokládány kabeláže do „kanálů“, teprve až když zmizely
drátovody. Prováděly se i stavební úpravy pro reléové místnosti
a v dopravních kancelářích.
„Výpravčí v Železném Brodě,
Semilech a Košťálově tehdy pracovali v hodně ztížených podmínkách. Protože se místnosti
upravovaly za provozu, přemístili se dočasně do provizorních,
někdy hodně stísněných prostor.
Určitě to neměli lehké,“ vzpomíná přednosta Bubák. Výpravčí se
na uvedená nádraží s výjimkou
toho železnobrodského už nevraceli. Kanceláře byly vybaveny
deskou nouzové obsluhy pro případ velkých výpadků a uzamčeny. „Květen a červen byly vůbec
dost hektické, myslím, že lidé pro
bezproblémové spuštění udělali
hodně,“ vzpomíná Miloš Jahoda,
náměstek přednosty PO Turnov.

Změna pracovních míst
■ 9 % pozitivní
■ 5 % negativní
■ 86 % neutrální

31/2010

Tak zásadní racionalizační akce
s sebou samozřejmě přinesla
nadbytečnost řady provozních
zaměstnanců. „Z pětačtyřiceti
nadbytečných pracovníků jsme
nedali ani jednu výpověď. Do poslední chvíle nebyl znám termín
dokončení stavby. Padala růz-

PŘEDPISOVĚ. Výpravčí-dispečer Pavel Pilař dohlíží na křižování
vlaků v Železném Brodě.

PRO CESTUJÍCÍ. Naši zákazníci se časem dočkají rychlejších spojů.
ná data od listopadu 2009 přes
únor 2010 a nakonec se z toho vyvinul 30. červen. My jsme tedy
některá pracoviště zrušili už
1. června, kdy jsme i pracovníky

začali připravovat na odchod,“
říká přednosta.
Nakonec to dopadlo následovně. Čtyři zaměstnanci přešli
do jiné organizační jednotky, dvě

rou zejména mzdových nákladů
se předpokládá rychlá návratnost
investic, jež může být v tomto
případě až 10 milionů korun ročně. Nejspíš od nového grafikonu
by to mělo přinést i zrychlení cestování. Na toto téma říká výpravčí-dispečer Pavel Pilař: „Dneska
se dá s dálkovým ovládáním výhybek vytvořit spousta variant
vlakových cest, které dřív s výhybkáři prostě nebylo možné
udělat ve slušném čase. Výhybkář, i kdyby se snažil sebevíc a běhal mezi výměnami, tak ten čas
na to prostě potřeboval.“
Jistou hrozbou pro opuštěná nádraží mohou být vandalové, ale stanice jsou kontrolovány
pomocí kamerového systému.
„V Semilech zůstává asi dvanáct
hodin osobní pokladní. Tam
i v Košťálově jsou byty, tak věříme, že si nájemníci některé věci
ohlídají a navíc tu funguje dobrá
spolupráce s policií,“ říká Jiří Bubák. Na druhou stranu spuštění
dálkového řízení pocítili pozitivně řidiči, kteří už nemusí čekat
tak dlouho před staženými mechanickými závorami.

Zimy a bouřky se nebojí

Zástupci stanice i projektanti předem zjišťovali, jaké zkušenosti v zimních podmínkách
mají na dálkovém řízení jinde. „Na rozhodujících výhybkách jsou instalované elektrické
ohřevy. První zima s novým systémem řízení ale bude náročná
pro všechny,“ zamýšlí se přednosta Bubák a dodává, že všichni věří
liberecké Správě dopravní cesty.
Zařízení, které je napájeno z nové trafostanice v Železném Brodě, samozřejmě může
mít problémy při výpadku energie třeba při bouřce, ale pro ten
případ lze do půlhodiny dovézt
z Turnova moderní záskokový
dieselagregát. „Zrovna dneska
tady všechny rozvody běží na něj,
protože je plánovaná odstávka.
Dieselagregát se rozběhl do tří
minut,“ ujišťuje náměstek Miloš Jahoda. A nakonec i pořádnou
bouřku si tu už stačili vyzkoušet.
Martin Navrátil

pro vás
Jazykové
vzdělávání
I ve školním roce
2010/2011 budou
probíhat jazykové
kurzy pro zaměstnance
Českých drah.

N

abídka jazykových kurzů zůstává standardní:
angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, španělština. Pokud jde
o druhy kurzů, novinkou je
kurz odborné němčiny pro
železničáře. Kurz je koncipován jako dvouletý, první rok je určen pro všechny
provozní profese a druhý zejména pro strojvedoucí.

LUDMILA
BERÁNKOVÁ
Ředitelka
personálního
odboru
Individuální výuka
či skupinové kurzy budou probíhat jednou týdně 2 vyučovací hodiny.
Standardní rozsah výuky
je 36 vyučovacích hodin
(tj. 18 týdnů) v každém pololetí – za celý školní rok
tedy 72 vyučovacích hodin
včetně ověřování znalostí
formou testů.
Zaměstnancům se stanovenou jazykovou kvalifikací hradí zaměstnavatel
výuku jednoho jazyka
ve stoprocentní výši (až
do dosažení maximální úrovně znalosti), stejně jako pracovníkům
ve vybraných vedoucích
pozicích. Ostatním zaměstnancům je hrazeno
padesát procent ceny vý
uky, na zbývajících padesáti procentech ceny kurzu se
zaměstnanec podílí srážkou se mzdy po ukončení
kurzu.
Pro zařazení do 1. ročníku všeobecného kurzu je vyžadována pouze přihláška,
pro zařazení do 2. nebo vyššího ročníku si musí každý
nový zájemce vyplnit vstupní test. Zaměstnanci, kteří
v předchozím školním roce
docházeli na jazykovou výuku a dokončili ji úspěšně, vstupní test dokládat
nemusí.
Všechny jazykové kurzy, kromě konverzačních
kurzů, jsou vždy na konci školního roku ukončeny závěrečným testem,
který vychází z učebních
materiálů.
Posluchači, který dosáhl
v daném školním roce vyšší úrovně jazykové znalosti,
je vydán certifikát. V případě neúspěšného testu má
uchazeč možnost opravného termínu za zvlášť hrazený poplatek.

Anenská pouť s železničními modeláři
Návštěvníci Anenské
poutě v Rokytnici
v Orlických
horách mohli
zavítat na zdařilou
modelářskou expozici.

B

yla to velká společenská
událost celého širého okolí. O víkendu 24. a 25. července se do Rokytnice v Orlických
horách sjely na Anenskou pouť
davy zájemců z regionu. Na železniční fanoušky čekal doprovodný program v prostorách výtopny
na překladišti zdejšího nádraží.

Spokojení návštěvníci

Občanské sdružení Letohradský
železniční klub i členové spolku
Holická mašinka připravili pro
návštěvníky cenné exponáty.
Motorový vůz M 131.1228 vhodně
přispěl k nostalgicky pohodové
atmosféře. Ve výstavním voze našli mladší i starší modelové kolejiště i dřevěné makety lokomotiv

M 131.1228. Motorový vůz před výtopnou během pouti.
různých měřítek. Modeláři z Holic se pochlubili šesti panely různých měřítek.
České dráhy zareagovaly
na Anenskou pouť, když posílily soupravu pendlující z Doudleb
nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách a zpět. Kdo cestoval
vlakem od Hradce Králové, musel

Foto autor

být spokojen se soupravou sestavenou z povedených rekonstruovaných vozidel 854+054+954.

Na místě bývalé výtopny

Železniční muzeum je umístěno
v budově původní výtopny parních lokomotiv z roku 1905 Společnosti místní dráhy Doudleby

nad Orlicí – Vamberk – Rokytnice v Orlických horách. Budova
v sobě ukrývá jednokolejnou remízu s prostorem pro stání dvou
lokomotiv za sebou. V přístavbě je
kancelář a vodárna s technickým
zázemím. V remíze zaujme prohlídkový kanál zachovaný v celé
délce včetně původních kolejnic
(Kladno, 1905). Dodatečně byl
vybaven rourami ústředního vytápění k ohřevu odstavených vozidel motorové trakce.
Jedním z mnoha původních prvků remízy je téměř kompletní zařízení k odvodu kouře
od lokomotiv, tzv. dýmníky, sestávající z plechového trychtýře
a potrubí vycházejícího nad střechu budovy do dvou komínů pro
každou uvažovanou odstavenou
lokomotivu. Součástí je i ovládání uzavírací klapky drátovodem s pákou na stěně budovy.
Venku napravo u vrat se nalézá příruba potrubí přívodu páry
od lokomotivy k pulzometru, což
bylo jednoduché parní čerpadlo
umožňující lokomotivě čerpat

vodu bez použití vodárny. Zde ale
sloužilo k čerpání vody do nádrže vodárny, odkud voda samospádem tekla k vodnímu jeřábu před
staniční budovou.

Záchraňují
železniční dědictví

V roce 2006, sto let po zahájení
provozu na zdejší trati, vznikla
myšlenka na vybudování regionálního muzea v chátrající budově dávno nepoužívané výtopny.
Od dva roky později bylo toto úsilí
korunováno úspěchem. Budova
je tak nyní společným majetkem
města a občanského sdružení Letohradský železniční klub.
Členové sdružení umístili do muzea množství vlastních
předmětů a materiálů vztahujících se k historii železnice. Před
likvidací byly zachráněny i různé
typy návěstidel a zabezpečovací
techniky. Největším exponátem
je parní lokomotiva 328.011 ČD,
která je nyní deponována pod
střechou výtopny v dlouhodobé
zápůjčce.
Roman Štěrba
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Policie pomáhá vlakovým četám
Hlídky Policie ČR ve vlacích nejenže zvyšují
pocit bezpečí cestujících, ale výraznou
měrou se rovněž podílejí na prevenci
kriminality i řešení krizových situací.

popřípadě hokejových klubů Vítkovic a Třince. Tyto vlaky doprovázíme v celé trase ve spolupráci
s dalšími útvary doprovodu vlaků na území republiky.

P

Ve vybraných stanicích působí
i bezpečnostní agentury najaté
Českými drahami...
Pracuji u železniční policie jedenáct let a po celou dobu se snažím přesvědčit ČD, aby se staraly
o svůj majetek. Přítomnost bezpečnostních agentur výrazně
přispěla ke zvýšení pocitu bezpečí ve stanicích. Působí i jako
prevence vůči osobám narušujícím veřejný pořádek. Máme
spojení na hlídky bezpečnostní
agentury, vítáme jejich přítomnost a v případě potřeby s nimi
spolupracujeme.

řed čtyřmi lety vzniklo
v Ostravě oddělení železniční policie a doprovodu
vlaků. Toto oddělení je součástí
odboru služby pořádkové Policie
ČR v rámci Krajského ředitelství
Moravskoslezského kraje. Vedoucím oddělení byl tehdy jmenován
nadporučík Karel Syřinek.
Jak vaše oddělení vzniklo?
V roce 2006 byla sloučena oddělení doprovodu vlaků a oddělení
železniční policie. Obě se zabývala problematikou železnice,
ale jedno zajišťovalo pouze doprovody vlaků osobní a nákladní
dopravy, druhé se zabývalo vyšetřováním případů v trestním
řízení, k nimž došlo ve stanicích
a zastávkách, na kolejovém svršku a v prostorách vlečkových kolejí přepravců na území Ostravy.
Co pozitivního tato změna
přinesla?
Doprovody vlaků zůstaly zachovány a původní šetření ve věcech
trestního řízení jsme rozšířili na území celé severní Moravy
a Slezska v rámci takzvané dynamické činnosti vlaku, tedy o případy, které se staly při jízdě vlaku

včetně nastupování a vystupování cestujících. Do této doby jsme
šetřili ve vlacích pouze přestupky. Po sloučení jsme soustředili
oba útvary do pronajatých rekonstruovaných prostor ČD v ulici Wattova, kde nyní pracuje 64
policistů. Oddělení řídí vedoucí se dvěma zástupci. První má
na starost hlídkovou službu, druhý trestní a přestupkové řízení.
Od 1. června pracuje podle našeho modelu i brněnský útvar.
Které vlaky doprovázíte?
Provádíme doprovody vlaků na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které
rozšiřujeme v případě potřeby i na území celé republiky.
Jde o vlaky osobní přepravy, ale
i nákladní, obsahují-li zásilky
zvláštní důležitosti. Výběr vlaků
odpovídá analýze bezpečnostní situace. Soustřeďujeme se
na problémové vlaky, které jezdí
v noci, a vlaky vyšší kvality EC,
IC. V loňském roce jsme doprovodili na 9 tisíc vlaků. Zvláštní kapitolou, i když představuje jen 15
procent činnosti, jsou doprovody
vlaků s fanoušky Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, SFC Opava,

KAREL SYŘINEK
Vedoucí oddělení železniční
policie a doprovodu vlaků KŘ
PČR Moravskoslezského kraje

V

letech 1982 až 1984 vystudoval praporčickou
školu Sboru národní bezpečnosti v Praze, později hlídkoval v Ostravě a pracoval také
na dokumentování trestné činnosti. Po absolvování
důstojnické školy SNB v Holešově v roce 1989 působil
v Ostravě ve skupině dokumentace a také jako instruktor pro výcvik mladých
policistů.
V roce 2005 absolvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Následující
rok byl jmenován do funkce vedoucího oddělení železniční policie a doprovodu
vlaků Krajského ředitelství
Policie České republiky Moravskoslezského kraje.

Jak se vám daří spolupracovat
s vlakovými četami?
Velmi dobrá je spolupráce s RCVD
i s vlakovými četami. S vedením
RCVD připravujeme společná
opatření v oblasti vlakových čet
a podezřelých osob, které cestují ve vlacích. Máme dlouhodobě
zpracovaný přehled podezřelých
osob, které nejsou občany ČR,
známe jejich totožnost. Vlakové
čety nás informují, když zjistí,
že se jim ve vlaku promenáduje podezřelá skupina dvou tří individuí, a informuje nás o jejich
pohybu, třebaže mají všichni jízdenky. To nám velmi pomáhá.

Nedaleko jsou hranice s Polskem a Slovenskem. Navázali
jste spolupráci v tomto směru
i se zahraničními složkami?
Od roku 2007 úzce spolupracujeme s polskými kolegy z Katovic.
Proběhlo několik společných bezpečnostních akcí na přechodech
Zebrzydowice, Petrovice u Karviné, Bohumín, kde se nám podařilo zadržet pachatele, kteří
kradli ve vlacích. Taktéž udržujeme kontakty se slovenskými kolegy. V březnu jsme měli společný
seminář za účasti šéfů RCVD
a KCOD Ostrava, kolegů z Polska
a Slovenska, kde jsme podrobně
debatovali o další spolupráci.

Co byste doporučil cestujícím
a železničářům?
Cestujícím, aby se pozorně dívali kolem sebe a kontrolovali, kdo
sedí v kupé, jak se chová, zda nejeví přílišný zájem o jejich zavazadla, a aby neopouštěli svá
zavazadla. Pokud nutně potřebují opustit kupé, ať požádají někoho ze spolucestujících o pohlídání
věcí po dobu své nepřítomnosti.
V nočních rychlících se raději
v kupé zamykejte. Zaměstnancům ČD, aby si všímali, kdo se
mezi nimi pohybuje, a informovali nás, když zjistí něco podezřelého. Vzpomínám na případ, kdy
jsme zadrželi zloděje v montérkách a reflexní vestě s logem ČD,
ačkoliv s Českými drahami neměl
nic společného.
IVAN SKULINA

Katalog osobních vozů ČD – 19. díl

A
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

A

51 54 19-41
50 54 19-41

42
14

140 km/h

Výroba

Výrobce

1972–1977

VEB Waggonbau Bautzen

V

ůz řady A je čtyřnápravový osobní vůz první třídy
s devíti oddíly pro cestující s postranní chodbou. Vůz
A kód 151 je určen pro vnitrostátní provoz, A kód 149 i pro
mezinárodní provoz (RIC) s nejvyšší provozní rychlostí
140 km/h. Vůz má dva podvozky typu Görlitz V a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je teplovzdušné s parním a elektrickým
ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty vzduchu a ruční regulací v oddílech pro cestující. Větrání vozu
je zajištěno střešními větrači a pomocí vytápěcí soustavy
bez ohřevu vzduchu. Vůz je vybaven hlavním a napájecím
brzdovým potrubím, parním potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Na koncích vozu jsou
nástupní prostory, WC a umývárna. Čela vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

Oddílů

9

Rozvor podvozku

Míst k sezení

54

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

39/44 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

odpovídá
Teplota
uvnitř vozu
Zajímá vás, jaká pravidla
platí pro používání
klimatizace ve vlacích
Českých drah?

K

onstrukční řešení klimatizace v osobních
vozech musí splňovat požadavky, které jsou dány mezinárodními vyhláškami
UIC. Klimatizace dosazovaná do vozů provozovaných
ČD je konstruována pro
podmínky střední Evropy,
tzv. II. klimatizační zónu.
Tyto podmínky jsou specifikovány vnějším teplot-

Miloš Mach
Odbor
kolejových
vozidel
ním rozpětím od -20 do 35
stupňů Celsia. Při vnějších
teplotách do 27 stupňů je
možné teplotu uvnitř vozů
regulovat v rozmezí 22 až 26
stupňů. Při uvažované nejvyšší teplotě stanovené pro
II. klimatizační zónu, tedy
při 35 stupních, smí teplota
uvnitř vozu stoupnout maximálně na 27 stupňů.
Pokud dojde k překročení stanovené maximální
vnější teploty, není klimatizace schopna dostatečně uchladit prostor uvnitř
vozů. Učinost klimatizace
může být ovlivněna přerušením dodávky elektrické energie. Při vysokých
vnějších teplotách nelze
vyloučit ani výpadek klimatizace vlivem přetížení
chladicí jednotky. Ve snaze o eliminaci nedostatků
ve funkci klimatizace vypracoval Odbor kolejových
vozidel opatření k obsluze
klimatizace ve vlacích dálkové dopravy. České dráhy rovněž jednají se SŽDC
o možné redukci elektrického dělení trolejového vedení tak, aby bylo zajištěno
pokud možno nepřetržité
elektrické napájení souprav
složených z klimatizovaných vozů.

doprava
Vlakem do školy
zdarma, ale...

2 500 mm

Vedení Středočeského
kraje zvažuje zásadní
změny v systému
žákovského
jízdného zdarma.

J

Když klimatizace nechce poslouchat
Vlakovým četám
v dálkových spojích
přinášíme doporučení,
jak postupovat při
výpadku klimatizace.

E

xtrémně vysoké teploty,
které v červenci postihly Českou republiku, nám
daly cenná ponaučení. Pokud
tropická vedra trvají řadu dní
po sobě, musíme bohužel počítat s výpadky či poruchami klimatizace vozů. Následující rady
se týkají vnitrostátních i mezinárodních spojů.

Opatření k obnově
klimatizace i prevence

Když ochranný systém odpojí klimatizaci kvůli extrémním
teplotám, postupujte následujícím způsobem. Po rozsvícení
kontrolky poruchy „klimatizace“ vypněte příslušný páčkový
vypínač, vypínací tlačítko nebo
jistič. U vlaků s dálkovým ovládá-

ním klimatizace přepněte nejprve polohu „vlak“ do polohy „vůz“.
Po deseti minutách opět zapněte
klimatizaci. V přestávce má zařízení možnost svoji teplotu dostatečně snížit, aby se pak mohlo
opět uvést do provozu.
Pokud se klimatizace po deseti minutách nerozběhne, je
nutné opatření opakovat po přibližně dvaceti minutách. Jestliže
se ani potom nepodaří klimatizaci zprovoznit, lze předpokládat technickou závadu zařízení.
V tom případě je nutné závadu
ohlásit stanoveným způsobem
a provést zápis do knihy vozu
vzoru X.
Kromě toho lze i preventivně
působit, abychom technickým
problémům s klimatizací předešli. Nadále platí, že při očekávaných teplotách 32 stupňů Celsia
a vyšších musí být ruční nastavení požadované teploty v interiéru
v poloze „teplo“ (warm). Toto nastavení znamená, že klimatizace
ochladí prostor pro cestující o minimálně 5 stupňů. Tím je silně

Vyhodnocujte situaci

OMEZENÍ KOMFORTU. V extrémních teplotách může dojít i u nejmodernějších vozů k občasným poruchám klimatizace.

redukováno nebezpečí přetížení
chladicího zařízení při současném citelném rozdílu mezi vnější teplotou a teplotou interiéru.
Dbejte rovněž na to, aby oddílové dveře, dveře na představek
a přechodové dveře (mimo poruchových případů) byly při fungující klimatizaci uzavřeny a aby

Foto MICHAL MÁLEK

sklopná okna byla uzavřená. Nápomocně také působí uzavření nástupních dveří po výměně
cestujících během delších pobytů ve stanicích, obvykle delších
než dvě minuty. Bude-li přitom
použito centrální zavírání nástupních dveří, dbejte prosím
na bezpečí cestujících.

Jako vlakvedoucí a průvodčí sledujte pozorně situaci ve vašem
vlaku a průběžně ji vyhodnocujte.
Stoupá-li teplota v jednotlivých
vozech silně, informujte o tom
dotčené cestující. Pokud cítíte,
že je to nutné, nabídněte cestujícím volná místa v jiných vozech,
a to včetně 1. vozové třídy. Berte
ohled především na děti, těhotné a starší cestující.
Pokud povede výpadek klimatizace k zásadnímu omezení komfortu během jízdy
a pokud při citelném zvýšení
teploty v jednom vozu není možné přemístit cestující do vozů
s funkční klimatizací nebo klimatizace není funkční ve více
vozech, informujte o této skutečnosti neprodleně ústředního
dispečera Odboru provozu osobní dopravy, který rozhodne o dalším postupu. V krajním případě
může být jízda vlaku přerušena
a cestujícím umožněn výstup
na nástupiště.
Miloš Mach

ak oznámil hejtman David Rath, Středočeský
kraj zřejmě brzy omezí dotace žákům a studentům
prostřednictvím jízdného
ve vlacích. Jako pravděpodobná se zdá varianta, že
lidé budou žádat o příspěvek až zpětně vždy za každé
pololetí, přičemž bude nutné doložit počet dnů školní
docházky. Při výpočtu dotace se má použít nejlevnější
jízdné na dané trase. Radní pak tuto částku schválí
jako dar kraje pro příslušného žáka. To by znamenalo,
že žáci a studenti si budou
muset nejdříve zaplatit jízdné ze svého. Vedení kraje si
od toho kroku slibuje menší
zneužívání systému a především finanční úspory.
Další variantou, která prý
připadá v úvahu, je zavedení nové elektronické karty.
Doprava do škol zdarma se týká žáků a studentů od 6 do 19 let, kteří
mají trvalé bydliště a školu ve středních Čechách.
V letošním rozpočtu kraje je na tuto položku pamatováno částkou 210 milionů
korun. O nové podobě žákovského jízdného zřejmě
padne rozhodnutí ještě během léta.
(red)

4

partneři
Galileo bude
sledovat vlaky
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Hlídá trať a pomáhá vést

ibžd

Š

O

ance České republiky získat sídlo centrály pro
budovaný navigační satelitní systém GNSS-Galileo se
údajně zvyšují. Klíčové rozhodnutí má padnout v říjnu
na zasedání Rady ministrů dopravy členských států Evropské unie. Spuštění
systému v roce 2013 zatím
neohrožuje ani ekonomická
krize, finanční prostředky
jsou v tuto chvíli zajištěny. Počítá se ovšem pouze
s osmnácti vypuštěnými satelity namísto původních
třiceti. Pomocí systému Galileo bude možno snadno
sledovat vlaky, vozy, zásilky a efektivněji řídit a plánovat dopravní operace.
Na projektu certifikace satelitního systému Galileo
pro železniční aplikace se
podílejí týmy ČD - Telematika a pracoviště Laboratoře inteligentních systémů
TÚDC-SŽDC v Pardubicích.

dpoledne v žst. Hluboká nad Vltavou-Zámostí došlo na rychlíku
650 k požáru osobního vozu
řady A v oblasti vysokonapěťové zásuvky a její svorkovnice umístěné pod druhým
představkem. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Plzeň, pracoviště České
Budějovice.

Háj – Štítina
29. července

V

dopoledních hodinách
mezi žst. Háj ve Slezsku a Štítina se na železničním přejezdu P7741, v km
281,504, střetl osobní automobil Škoda Fabia s rychlíkem 882. Řidič automobilu
byl lehce zraněn. Přejezd je
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. V čele rychlíku
byl motorový vůz 843.028-2.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Ostrava.

Zůstane smíchovská
zastávka natrvalo?

M

ěstská část Praha-Řepy požádala organizaci
ROPID o trvalé provozování železniční zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí.
Pro deník Blesk to řekl Pavel Procházka, pověřený
řízením zmíněné společnosti, která má na starosti
pražskou MHD. K dalšímu
osudu zastávky se vyjádřil
i mluvčí ROPIDu Filip Drápal: „Stále o tom jednáme,
záleží na tom, jestli budeme mít na provoz peníze.“

POMOCNÍK. Systém automatického vedení vlaku je bezpečný, usnadňuje práci a přispívá k energetické úspoře.

Plošné nasazení
AVV, systému
automatického
vedení vlaku, může
pomoci předcházet
zbytečným nehodám.
Pro strojvedoucího
je to během jízdy
významný pomocník.

Ž
Provizorní zastávka se nachází v těsné blízkosti stanice metra Anděl (vestibul
Na Knížecí). Regionovy Českých drah tu v pracovních
dnech během léta vypomáhají autobusům a tramvajím kvůli rozkopaným
ulicím. Cestující se tak mohou v přibližně půlhodinových intervalech dostat
za 21 minut vlakem z centra
Smíchova na sídliště Řepy
a naopak. Vybudování zastávky včetně navazujícího
chodníku, který má i vodicí
pás pro slepce, stálo přibližně 450 tisíc korun.

Hospodaření
v ČD - Telematice

Z

hospodářských výsledků
společnosti ČD - Telematika za loňský rok vyplývá,
že i přes pokles tržeb se podařilo firmě udržet v zisku.
Kladný hospodářský výsledek představuje 3,9 milionu korun po zdanění. Tržby
oproti roku 2008 nicméně
klesly o 15 procent. „Přestože v loňském roce došlo
v oblasti ICT k výrazným
propadům trhu a řada zakázek a projektů se odložila či úplně zrušila, povedlo
se nám udržet stabilitu firmy a dosáhnout kladného
hospodářského výsledku,“ shrnuje uplynulý rok
předseda představenstva
Juraj Rakovský. V prezentaci akcionářům nastínil
předpokládaný vývoj společnosti a cíle vytyčené pro
letošní rok. ČD - Telematika chce dokončit konsolidaci organizační struktury
a struktury produktů a služeb. Plánuje také investovat do nových technologií
s cílem zkvalitnit služby
a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Účetní
závěrku za rok 2009, návrh
vypořádání hospodářského výsledku i výroční zprávu schválila valná hromada
společnosti na konci května.
(mn, jj, hop)

Hluboká n. Vlt.
27. července

elezniční nehody, které se
nevyhýbají ani české železniční síti, vybízejí k neustálému inovování zabezpečovacích
prvků na infrastrukturní i vozidlové části. Jedním z účinných pomocníků, který je v dnešní době
již velmi dostupným nadstavbovým zařízením, je systém automatického vedení vlaku (dále
AVV). Tento systém využívá vlakového zabezpečovače, který je
dnes vybavením většiny hnacích vozidel. Ten z kolejových obvodů indukčně snímá informaci
o návěstním znaku návěstidla
před vlakem, zobrazuje ho strojvedoucímu a podle jeho hodnoty (nebo jeho absence) kontroluje
bdělost strojvedoucího. Pokud
strojvedoucí hodnoty v daném
čase nepotvrdí, následuje nouzové zastavení vlaku.
Vlakový zabezpečovač (nejčastěji využívaný typ LS 90, ale
i verze LS 06 a další) navíc předává informace o návěstech systé-

AVV + VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ

N

a trati s kódováním kolejového obvodu poskytuje vlakový zabezpečovač typu LS 90
pro zařízení AVV návěstní znak
nadcházejícího návěstidla. Systém AVV na základě těchto informací samočinně řídí trakční
výkon a brzdy vlaku, aby zajistil jízdu vlaku nejvýše dovolenou
rychlostí v daném úseku, i kdy-

mu automatického vedení vlaku,
tedy systému pro automatické řízení hnacích vozidel, který dokáže snížit rychlost na hodnotu
návěštěnou návěstidlem.

Vlakový zabezpečovač

Systém tvoří dvě části: mobilní
a traťová. Mobilní část obsahuje
řídicí počítač, snímače magnetických informačních bodů, displej a zadávací klávesnici. Jeho
klíčovou součástí je datová část.
Ta obsahuje popisy tratí s detaily všech důležitých bodů na trati
– kilometrickou polohu, charakteristiku daného místa (např.
stanoviště návěstidla, sklon
tratě, dovolená rychlost) a data
z jízdních řádů vlaků.
Traťovou část tvoří traťové
magnetické informační body
(dále MIB), což jsou dva podélné
trámce ze dřeva nebo recyklovaného plastu. Ty obsahují osm permanentních magnetů, do jejichž
rozmístění a polarity je zabezpe-

by strojvedoucí uplatňoval požadavek na vyšší rychlost. Kromě
toho zajišťuje zvýšení rychlosti
až po vyjetí celého vlaku z úseku
se sníženou rychlostí a zastavení
vlaku padesát metrů před návěstidlem v poloze Stůj s včasným
snižováním rychlosti tak, aby
k tomu bylo potřeba asi padesátiprocentní účinnosti brzd.
čeně zakódována požadovaná
informace. Informační body poskytují jednoznačnou informaci o poloze a směru jízdy vlaku.
MIB jsou instalovány jak na širé
trati, tak v železničních stanicích. Na širé trati slouží především k upřesňování polohy vlaku
na trati, při větvení tratě ve stanici se pomocí MIB zjišťuje skutečné pokračování vlakové cesty.
Konstrukce MIB nebrání strojnímu podbíjení tratě, kromě toho
se situuje do míst s jiným prvkem vyžadujícím pozornost při
údržbě tratě. Využití MIB se neomezuje jen pro účely AVV. Dá se
třeba využívat i pro orientaci měřicích vozů traťového svršku nebo
trakčního vedení, k ochraně vícesystémových vozidel na styku
dvou proudových soustav.

Regulace rychlosti
a spolupráce s ETC

AVV může také spolupracovat
se zabezpečovacím zařízením

FOTO ARCHIV AŽD PRAHA

ETCS. Zařízení ETCS přitom rychlost vlaku neřídí, pouze hlídá nepřekročení dovolené rychlosti.
Na překročení rychlosti nejdříve
akusticky a opticky strojvedoucího upozorní. Nedojde-li k úpravě rychlosti, následuje aktivace
plné provozní brzdy nebo rychločinného brzdění.
Systém AVV naproti tomu řízeným brzděním provozní brzdy navádí vlak na určité místo.
Spolupráce AVV s ETCS spočívá
v tom, že AVV reguluje rychlost
vlaku, aby nedocházelo k zásahům ETCS. Systém AVV je schopen přijímat ze systému ETCS
informace o naposledy přejeté balíze (LRBG) a tak získá informaci o poloze vlaku na trati. Proto
nejsou pro vozidla s ETCS potřebné MIB.
Systém AVV se na české železnici používá od roku 1993.
Jsou jimi vybaveny nebo vybavovány elektrické jednotky řady
471, nové třísystémové lokomotivy řady 380 či rekonstruované
motorové vozy řady 842. Plánuje se jeho nasazení i na připravované rekonstrukce lokomotiv
řady 750.7 či řídicí vozy řady 961
a je možné jej snadno doplnit
i na provozované motorové vozy
843 či rekonstruované lokomotivy
řady 754. Zajišťování bezpečnosti
provozu tak má dalšího významného pomocníka.
Josef Schrötter

Autor je náměstkem obchodního
ředitele AŽD Praha.

Vsetín
30. července

D

opoledne v žst. Vsetín
vykolejil při posunu sunutím nákladní vůz řady
Laaps na výhybce číslo 13.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc Kč. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Čistá
30. července

V

pozdních odpoledních
hodinách v obvodu dopravny Čistá najel osobní vlak 17716 na hromadu
nařezaného dřeva, které
zasahovalo do průjezdného průřezu traťové koleje
po odklizení spadlého stromu. Nikdo nebyl zraněn.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.313-7. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 10 tisíc Kč. Událost še
tří RIBŽD Plzeň, pracoviště
České Budějovice.

Strakonice,
30. července

V

podvečerních hodinách mezi žst. Strakonice a Katovice najel rychlík
666 do stáda krav, které se
pohybovaly po traťové koleji, třináct krav střetnutí
nepřežilo. V čele vlaku byla
lokomotiva 242.237-6. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 400 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště
České Budějovice. (MirKo)

Omezení při cestě z Poděbrad do Hradce
Na trati Praha – Hradec
Králové musí cestující
od 4. do 17. srpna
počítat s výlukovým
jízdním řádem, který
se dotkne i spěšných
vlaků na trase Kolín –
Chlumec nad Cidlinou.

některé RADY
A UPOZORNĚNÍ

R

ychlíky budou nahrazeny
autobusy mezi Poděbrady
a Hradcem Králové hl. n.,
osobní vlaky pak mezi Chlumcem
nad Cidlinou a Hradcem Králové hl. n. Důvodem výluky jsou
opravy tratě mezi výhybnou Kanín u Velkého Oseka a odbočkou
Plačice na okraji Hradce Králové,
realizované Správou železniční
dopravní cesty.

Opravy na více místech

Výlukové práce budou probíhat
na několika místech. „Opravou
projde most přes Sánský kanál
za zastávkou Sány a přejezd mezi
Praskačkou a odbočkou Plačice. Budou vyměněny výhybkové
pražce v Dobšicích nad Cidlinou,
dojde k sanaci železničního spodku pod první kolejí ve stanici Pře-

OKLIKOU. Pro jízdu z Hradce Králové do Prahy během výluky po
užijte raději cestu přes Pardubice.

výšov a v mezistaničním úseku
Káranice – Dobřenice. Ve stanicích Káranice a Praskačka vyměníme nad vybranými kolejemi
trakční vedení a ve stanici Chlumec nad Cidlinou postavíme
nové stožáry trolejového vedení,“
popisuje plánované práce Miroslav Syrotiuk z oddělení provozuschopnosti dráhy SŽDC. „Tuto
výluku využijeme také k opravám železničního svršku na staré
i nové spojce mezi Velkým Ose-

• Pro cestu z Hradce Králové
do Prahy a opačně lze využít i spojení přes stanici Pardubice hlavní nádraží a trať
010.
• Z důvodu náhradní autobusové dopravy nebudou vždy
zajištěny přípoje v Chlumci
nad Cidlinou směr Poděbrady a Praha hl. n.
• Výlukový jízdní řád je k dispozici na www.cd.cz. Infor
mace rovněž poskytnou
operátoři Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113
nebo e-mailu info@cd.cz.

FOTO MARTIN NAVRÁTIL

kem a výhybnou Kanín. Rovněž
bude opraven železniční přejezd
před výhybnou Kanín v úseku
Velký Osek – Kanín.“

Náhradní doprava
za rychlíky…

„Místo každého rychlíku pojedou
tři autobusové linky, které budou
mít různý účel,“ vysvětluje ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Hradci Králové Roman
Moravčík.

Zrychlená autobusová linka R
nebude mezi Poděbrady a Hradcem Králové nikde zastavovat.
Spojení do Chlumce nad Cidlinou a dále směrem do Nového
Bydžova zajistí z Hradce Králové a Poděbrad linka P. Cestující,
kteří pojedou do Chlumce nad
Cidlinou od Týniště nad Orlicí nebo Trutnova, mohou využít třetí linku C. Ta ale nebude
mít v Chlumci přípojovou vazbu
na ostatní vlaky.

…a osobní a spěšné vlaky

Osobní vlaky mezi Hradcem
Králové hl. n. a Chlumcem nad
Cidlinou budou nahrazeny autobusy linky Z. Místo vybraných
osobních vlaků pojedou v úseku
Chlumec nad Cidlinou – Hradec
Králové hl. n. také zrychlené spoje linky S.
Změny se dotknou i spěšných
vlaků mezi Kolínem a Trutnovem, které spolu s několika osobními vlaky zajišťují také spojení
do zastávek mezi Velkým Osekem a Chlumcem nad Cidlinou – ty nahradí autobusové
linky V a K.
Ve všech náhradních autobusech je omezena přeprava jízdních kol v závislosti na kapacitě
spoje. Přepravu více jak dvou kol
v úsecích Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek nebo Hradec
Králové – Chlumec nad Cidlinou
a více jak pěti kol v úseku Hradec
Králové – Poděbrady je potřeba
předem nahlásit na KCOD Hradec Králové (telefon 972 341 649)
nejméně 24 hodin předem. Přepravu cestujících na invalidním vozíku lze zajistit – rovněž
po předchozím nahlášení – náhradním vozidlem.
Tomáš Cach, Petr Pošta

provoz a zahraničí
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průmysl
Kamery ukážou
přejezd dopředu

S

polečnost AŽD Praha
zkouší přejezdový systém, ve kterém kamery
umožňují strojvedoucímu
sledovat situaci na přejezdu již 500 metrů před
jeho projetím. Na případnou překážku tak budou
moci strojvedoucí reagovat
s předstihem. V Evropě se
jedná o ojedinělý projekt.
Turecké železnice budou
za pomoci této progresivní
technologie bojovat s nepříznivými statistikami počtu
smrtelných nehod na železničních přejezdech, v nichž
je Turecko v přepočtu na počet obyvatel na jednom
z předních míst ve světě.
Zkušební provoz systému,
který byl zahájen koncem
července, potrvá šest měsíců. Turecké státní dráhy
vkládají do zkušebního projektu značná očekávání,
protože zvýšení bezpečnosti na přejezdech je v současnosti jednou z jejich
priorit. Pokud se nový systém osvědčí, lze očekávat
jeho široké nasazení v celé
síti tureckých železnic.

Třinecké železárny
s novým ředitelem

N

ovým finančním ředitelem Třineckých železáren se stal v červenci Petr
Popelář. Vrcholové vedení
Třineckých železáren tvoří dále generální ředitel Jiří
Cienciala, investiční ředitel
Jan Czudek, výrobní ředitel Česlav Marek, technic-

ký ředitel Henryk Huczala
a ředitel pro personalistiku
a administrativu Ivo Žižka.
Čtyřicetiletý Petr Popelář je
absolventem Ekonomické
fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Kariéru zahájil
v bankovním sektoru, kde
působil šest let. V roce 2000
byl krátce ředitelem a předsedou představenstva společnosti Vítkovice-Export.
V témže roce se stal finančním ředitelem Válcovny
trub v Ostravě-Vítkovicích
a letos i předsedou představenstva společnosti.

Sponzorský dar
handicapovaným

P

rvní Signální poskytla sponzorský dar občanskému sdružení Vervia
na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren. Rehabilitační přístroj Motren
duo 3 je určen k oddělenému procvičování dolních
a horních končetin vsedě nebo vleže, pro pohybově postižené děti od tří let
do dospělosti (např. mozková mrtvice, příčné ochrnutí, paraplegie, svalová
dystrofie). Přístroj s elektromotorem pohybuje horními i dolními končetinami,
umožňuje jejich prokrvování. Pacientům pomáhá uvolnit zatuhlé svalstvo
a udržovat jejich hybnost.
První Signální tímto krokem podle tiskové zprávy
vyjádřila zodpovědnost vůči
lidem, kteří neměli takové
štěstí, aby mohli realizovat
všechny své sny, a musí v životě překonávat velké překážky. Zdravotně postižení
lidé si podle firmy zaslouží
veliký obdiv a úctu. (acri)
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Falešné jízdenky na trhu

Vladimír Peléšek, vedoucí skupiny kontroly na Odboru provozu
osobní dopravy, který se osobně
účastní na činnostech zmíněné skupiny COLPOFER. Vladimír Peléšek plánuje pokračování
v proškolování zaměstnanců,
ale připravuje i zvláštní složku
na intranetu a záložky UNIPOK.
Tam by byly k dispozici všechny
dostupné informace o falšování
jízdních dokladů, například vzory jízdenek, popisy a seznam zachycených falešných jízdenek,
metodika jejich odhalování.

Evropské železnice
zejména v posledních
dvaceti letech řeší
jeden velmi závažný
problém: padělání
jízdních dokladů.
Každým rokem se
situace v této oblasti
bohužel stále zhoršuje.

N

ejdříve to začalo amatérskými pokusy. Vývoj
ovšem pokročil až k vysoce sofistikovaným padělatelským
dílnám, kde se tvoří falešné jízdenky vypodobněné téměř k dokonalosti. Novodobí padělatelé
jsou technicky špičkově vybaveni, jsou organizováni a mají dokonce vlastní distribuční síť.
Arogance a drzost těchto zločineckých skupin došla dokonce
tak daleko, že své „produkty“ prodávají na interentu a v některých
zemích východní Evropy i v malých cestovních kancelářích.
Nejedná se o drobné přiživování na trhu. Například v Litvě je
až polovina prodaných jízdenek
InterRail falešná! Dochází tedy
k obrovským ztrátám na tržbách
přepravců. Odhalené podvody
jsou přitom pouhou špičkou pomyslného ledovce.

to, že má jízdenka
razítko, není
rozhodně důkaz
její pravosti.

KDO PODVÁDÍ? Podle dosavadních zjištění vám může falešnou
jízdenku předložit jak klučík, tak milý dědeček. 

FOTO MICHAL MÁLEK

Mezinárodní spolupráce

Za účelem společné evropské
ochrany proti padělkům a z toho
vyplývajících úniků tržeb vznikla vyhláška UIC 361. Ta je závazná
pro všechny členy Mezinárodní
železniční unie. Vyhláška České
dráhy mimo jiné zavazuje provádět pravidelnou specializovanou
kontrolu v oblasti mezinárodních
jízdenek a přináší řadu doporučení ve výše zmíněné oblasti.
České dráhy se navíc zapojily do pracovní skupiny Falšování jízdenek pod záštitou skupiny
COLPOFER. V rámci této skupiny se konají odborné semináře,
školení, připravuje se zde odborná metodika pro všechny zúčastněné železnice. Ale nejen to,
díky této pracovní skupině již
nyní existuje jednotný systém
vzájemného informování o toku
a směrování falešných jízdenek.
Zjednodušeně řečeno, pokud například průvodčí ČD objeví falešnou jízdenku, dozví se o tom
nejenom další naši zaměstnanci,
ale i ostatní evropské železnice.

Je třeba znát originály

Na Českých drahách se této problematice intenzivně věnuje

TYPY FALŠOVÁNÍ jízdních dokladů

1

TOTÁLNÍ FALZA
Padělatelé zfalšují nejen nosič, ale i samotná data na něm.
Falza se dají odhalit, přičemž
obtížnost rozpoznání přirozeně závisí na stupni zručnosti
padělatelů.

2

OBSAHOVÁ FALTA
Nosič je pravý, s obsahem se
už manipulovalo (např. přepisováním dnů platnosti nebo jména držitele). Tento typ padělání je

nejčastější. Zpravidla není složité
na tento typ podvodu přijít.

3

BLANKOFALZA
Na pravém nosiči (např. získaném krádeží či ztrátou) je zcela
nový obsah. Jedná se nejnebezpečnější typ, který lze velmi těžko odhalit. Proto je nutné ztráty
jízdenek vždy hlásit! Často jediným vodítkem k rozpoznání
pravosti slouží pouze čísla ztracených jízdenek.

Při odhalování falešných jízdenek je ovšem nutné dokonale znát
jejich originály. Není tedy možné
odebrat jízdenku, pokud si dotyčný zaměstnanec drah není opravdu jistý, že se jedná o padělek.
Padělatelé jsou přitom tak sofistikovaní, že často falšují samotné razítko průvodčího, aby zmátli
vlakové čety. Kontrola dokladů
v duchu „co již můj předešlý kolega potvrdil, musí být správně“
tedy nahrává padělatelům.

slovensko
Informační vlak
o Evropské unii

T

en, koho zajímalo aktuální dění v Evropské
unii, jejich institucích a legislativě, měl jedinečnou
možnost dozvědět se více
v informačním vlaku, který
nedávno putoval po slovenských kolejích. Cestu vlaku
připravilo Zastoupení Evropské unie na Slovensku,
Informační kancelář Evropského parlamentu a Slovenský institut mládeže. Mimo
Košic, kde začal vlak svoji
cestu, zastavil ještě v Popradě, Žilině, Zvolenu, Nových
Zámcích a Bratislavě. Cestující, ale i občané v místech zastavení, se tak mohli
například dozvědět, jak získat zaměstnání v jednotlivých zemích EU.

Motorová jednotka
861 už ve výrobě

P

rvní nová motorová nízkopodlažní jednotka
řady 861, určená pro Železniční společnost Slovensko, je již ve výrobě. Firma
ŽOS Vrútky finalizuje výrobu (včetně vloženého vozu
řady 061) tak, aby jednot-

Typický padělatel
neexistuje

Podle statistik a poznatků pracovní skupiny COLPOFER nelze přesně určit, u kterého typu
cestujícího je riziko, že ve vlaku předloží padělanou jízdenku.
Může se jednat o obchodního cestujícího v 1. třídě, teenagera i seniora. Navíc ne vždy je rovnítko
mezi tím, kdo jízdenku předkládá a kdo jízdenku padělal. Například podle společnosti Eurail
u dokladů InterRail a Eurail se
mezi padělateli vyskytuje velká
skupina cestujících ve věku 15–26
let. Z toho ovšem vyplývá pouze
to, že je nutné být ostražitý u každého cestujícího.
K eliminaci padělání mezinárodních jízdenek slouží celá řada
ochranných prvků. K nejznámějším patří bezpečnostní podklad
jízdenky, vodotisk, ochranné UV
prvky, hologramy, magnetický
proužek a podobně. V současnosti se na evropské půdě diskutuje
o možnosti (možná i povinnosti)
používat na mezinárodních jízdenkách tzv. 2D kód s aztéckým
klíčem. Jeho padělání je již velmi složité a mnohdy i dražší než
koupě pravého jízdního dokladu.
Jan Vávra

ka mohla být po vykonání
zkoušek vystavena na mezinárodním veletrhu kolejové techniky InnoTrans 2010
v Berlíně. Poté bude s označením 861.001 předisponována do lokomotivního
depa v Humenném.

Ján Figeľ novým
ministrem dopravy

P

rezident Slovenské republiky jmenoval 9. července novou vládu včetně
nového ministra dopravy, pošt a telekomunikací. Tím se stal Ján Figeľ.
Nový ministr získal vzdělání na Technické univerzitě
v Košicích a působil na evropské scéně. Hodně čtenářů si vzpomene, že byl
prvním slovenským eurokomisařem a pracoval jako
hlavní vyjednávač při jednání o vstupu do EU. (mah)

krátké zprávy ze světa
Druhá kolej v tunelu
Lötschberg

Reforma přepravy
vozových zásilek

Hupac rozšřije
Koks pro Kruppa
nabídku v Antverpách půjde po železnici

U švýcarského základního tunelu Löt
schberg, který je ze
dvou třetin jednokolejný, existuje z technického hlediska možnost dostavby
druhé koleje na zbývajícím úseku. Stavba by mohla probíhat
za provozu, ale finanční náklady
zřejmě budou příliš vysoké. Dostavba druhé koleje by trvala dvanáct let, celková cena se odhaduje
na 790 milionů až 1,3 miliardy
švýcarských franků. Pro výstavbu mluví možnost stoprocentního
využití tunelu v některých obdobích. Šance jsou ale zatím mizivé.

Neshody mezi zákazníky nakládajícími
jednotlivé vozové zásilky a železniční společností SNCF Fret se
stupňují. Protesty padaly v parlamentu i odborových centrálách.
Předtím již zástupci průmyslu
požadovali po SNCF Fret úpravu
podmínek v segmentu vozových
zásilek železniční nákladní přepravy. Šéf SNCF Geodis Pierre Blayau ale řekl, že není možné, aby
železnice subvencovala průmysl a podnikatele. SNCF Fret proto
bude i nadále prosazovat reformu
přepravy jednotlivých zásilek.

Kombi operátor Hupac
International nabízí
další spojení na nový
terminál Combinant
v Antverpách. Nově zavedený a čtyřikrát v týdnu vedený
vlak od antverpského Combinantu ke kombi-terminálu KTL
v německém Ludwigshafenu
má odtud spojení k terminálu Hupac v italském Busto Arsizio, jakož i ke kombi-terminálu
Schkopau. Trakci do Ludwigshafenu zajišťuje Crossrail, SBB
Cargo pak na Busto a rail4chem
do Schkopau (Sasko – Anhaltsko
na řece Saale).

Německá ocelářská
společnost Thyssen
Krupp Min-Energy
uzavřela desetiletou smlouvu s polskou
koksárnou jihozápadně od Wroclawi. Do budoucna se bude dopravovat ročně 70 tisíc tun koksu
z dolního Slezska do německého
Duisburgu. Surovina se bude nakládat do speciálních kontejnerů
a přepravovat kyvadlovými vlaky. Kapacita kontejneru obsáhne
27 tun koksu. Drážní varianta je
příznivější pro tuto komoditu než
doprava po silnici, protože je zapotřebí méně překladů.

Zemské vlády Hesenska a Porýní-Falce
zvyšují tlak na spolkovou vládu, aby přijímala rozhodnější
opatření v boji proti drážnímu
hluku v údolí středního Rýna.
Na společné tiskové konferenci ministrů dopravy a životního
prostředí obou zemí byl představen Desetibodobý program tichého údolí Rýna. Pro dopravu mezi
Severním a Středozemním mořem se například požaduje odlehčovací trasa vůči údolní železnici.
Je třeba stimulovat dopravce k nasazení méně hlučné techniky.

Siemens převádí
dopravu na koleje

Konference o drážní
dopravě zboží

Madrid a Paříž
chtějí delší vlaky

Tunel pod La Manche
změnil vlastníka

První soukromá
dráha ze západu

Společnost Siemens
převád í dopr av u
otočných podvozků,
vyráběných ve Štýrském Hradci, na železnici. Odtud jdou s rakouskou
nákladní dráhou RCA do Passau
a zde přejímá dopravu německá DB Schenker Rail s určením
do Hamburku, odkud jdou podvozky lodí do Číny. Dopravy se budou provádět do srpna 2011. Do té
doby se přepraví 1 440 podvozků
na 700 vagonech. Překladem ze
silnice na železnici ušetří Siemens kolem 600 tun kysličníku
uhličitého.

Mezinárodní unie železnic uspořádala
v Petrohradě 6. a 7.
čer vence světovou
konferenci o drážní dopravě zboží (Global Rail Freight
Conference). Jde o jednu z hlavních světových akcí o mezinárodní nákladní dopravě. Hlavními
tématy konference byly doprava
po hospodářské krizi, liberalizace v drážním sektoru, transkontinentální železniční spojení,
kombinovaná doprava celovozových zásilek, doprava jednotlivými vozy a světová logistika
na bázi železniční dopravy.

V Madridu se konal koncem dubna logistický veletrh
Logitrans, který navštívilo více než 6 tisíc
lidí. V jeho rámci proběhlo španělsko-francouzské dopravní fórum. Obě země zde deklarovaly,
že si přejí v dopravě a logistice ještě užší spolupráci. Zástupci dráhy,
silnice a námořní dopravy uvedli,
že hodlají popohnat kupředu společný technický a logistický vývoj.
Zdůraznili také nutnost nasazení
delších vlaků a modernější řešení
přechodu mezi různými rozchody
kolejí v těchto zemích.

Společnost GBRf (Great
Britain Rail Freight)
přebírá firmu Eurotunnel. V roli prodávajícího vystupuje First
Group plc. Eurotunel tak začne
hrát významnější úlohu v evropské železniční nákladní dopravě.
Firma GBRf, která zaměstnává asi 300 lidí, tak nyní bude
moci společně s francouzskou
dceřinou společností Eurosporte France nabízet zákazníkům
kompletní službu – především
na trati pod kanálem. Prodejní cena měla podle médií činit
26,3 milionu liber.

Společnost ITL Polska,
která patří do drážďanské skupiny ITL
Gruppe, je první „západ n í“ sou k romou
drahou, která překročila s nákladním vlakem a vlastní trakcí polsko-běloruskou hranici až
do překládkové stanice Brest.
Dvacet čtyři vozů s koksem z našeho ostravského regionu bylo
určeno pro zákazníka v hlavním městě Minsku. V Bělorusku převzala trakci státní dráha
BC, v České republice potom společnost ČD Cargo.
(kla, sh)

Spolkové země
společně proti hluku
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Velká letní soutěž Železničáře – 3. část

Poslední část otázek vztahujících se
k turistickým zajímavostem na území České
republiky je tady. Můžete začít vyplňovat
hrací kartu a posílat nám své odpovědi.

V

yznáte se v českých
a moravských hradech
a zámcích? Zajímáte se
o technické a přírodní památky
po celé republice? Jestliže ano,
pak zkuste štěstí v naší soutěži. Přinášíme vám poslední pě-

"
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tici otázek. Vždy máte na výběr
ze tří možných odpovědí, ale pouze jediná je správná. Pokud jste
naši soutěž objevili až nyní, není
třeba zoufat. Stačí se podívat
do předchozích dvou čísel Železničáře nebo na webové stránky
www.cd.cz/volny-cas, kde najdete zbylých deset otázek.
Pokud tedy máte chuť zkusit
štěstí a prověřit své znalosti (ať
už nabyté letitými zkušenostmi
či hledáním po internetu a v odborných knížkách), vystřihněte hrací kartu z této stránky
a u každého řádku zakroužkujte
či zakřížkujte (podle vás) správnou odpověď. Vyplňte kontaktní
údaje – jméno a příjmení, poštovní adresu, telefon a e-mail –
a pošlete hrací kartu vloženou
v dopise či nalepenou na pohlednici na adresu: Železničář, České dráhy, Generální ředitelství
– O27, nábř. Ludvíka Svobody 12,
110 15, Praha 1. Do rohu pokud

možno připište LETNÍ SOUTĚŽ.
Losování proběhne v pondělí 16. srpna ve 12 hodin. Budou
do něj zahrnuti všichni soutěžící, kteří dokázali odpovědět na všechny otázky správně.
Jména výherců se dozvíte v Železničáři číslo 32, které vychází 19. srpna. Připomínáme, že
hlavní cena představuje víkend
pro dva v romantickém prostředí zámku Loučeň. Přejeme vám
hodně štěstí a zábavy. A hlavně příjemné cestování vlakem
po zajímavých místech v České
republice.
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Známá liberecká ZOO se
kromě jiných aktivit věnuje i chovu vzácného tygra s bílou srstí. Liberecká ZOO je také
v současnosti v České republice nejstarší fungující zahradou.
Věděli byste, od kterého roku se
v Liberci mluví o skutečné zoologické zahradě a ne tedy o původním zookoutku?
a) 1911
b) 1912
c) 1919

12

V dějinách zámku Náměšť
nad Oslavou se vystřídalo

13

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.

během století mnoho majitelů.
Který z nich zámek vlastnil v letech 1733–1743?
a) Jan Křtitel Verdun
z Verdenberka
b) Adrián z Enkenvoirtu
c) Jan Petr Rombaldo
z Rechenburgu (původní
majitel panství Jaroměřice nad
Rokytnou)

Pravděpodobně každý z nás
s radostí uvítal zprávu, že
se od letošního roku začala rekonstruovat brněnská vila Tugendhat, která je od roku 2001 zapsána
na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Vila je ojedinělým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, v jehož
podání určila nová měřítka moderního bydlení. V literatuře se
uvádí, že vila Tugendhat je spolu
s jedním pavilonem označována
za nejvýznamnější předválečné
dílo Ludwiga Miese van der Rohe.
Víte, o který pavilon se jedná?
a) Německý pavilon na Světové
výstavě v Barceloně z let
1929–1930
b) Německý pavilon na Světové
výstavě v Buenos Aires z let
1932–1933
c) Německý pavilon na Světové
výstavě v Paříži z roku 1937
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Pokud se ze železniční zastávky Vracov (na trati 340
Brno – Uherské Hradiště) vydáte krásnou lesní cestou po žluté
turistické značce, za více jak hodinu dorazíte do malebné vísky
Milotice. Její dominantou je krásný zámek s unikátními interiéry

a především Sálem předků. Který šlechtický rod vlastnil zámek
naposledy, tedy až do roku 1945?
a) Serényiové
b) Seilern-Aspang
c) Hardeggové
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Uvádí se, že o velký rozvoj
dnešních Mariánských
Lázní se zasadil opat nedalekého kláštera v Teplé Karel Kašpar
Reitenberger. Ten na počátku
19. století začal kolem míst, kde
vyvěraly minerální prameny,
stavět první lázeňské domy. Už
v roce 1818 získaly Mariánské
Lázně statut lázeňského místa. Je samozřejmostí, že takové
lázně hostily řadu významných
osobností, například hudebního
skladatele Fryderyka Chopina, rakouského císaře Františka Josefa
I. nebo britského krále Eduarda,
který sem přijížděl celkem po devět sezon. Otázkou však zůstává,
který Eduard z dynastie SachsenCoburg-Gotha vlastně Mariánské
Lázně na přelomu 19. a 20. století
pravidelně navštěvoval.
a) Eduard IV.
b) Eduard VI.
c) Eduard VII.
Kamil Bureš
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Jméno a příjmení: .....................
.................................................
Adresa včetně PSČ: ...................
.................................................
.................................................
.................................................
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Kontaktní telefon: ....................

FOTO AUTOR (5x)

.................................................
E-mail: ......................................
.................................................
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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

15

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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31/2010
INZERCE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Drážní úřad Praha
vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení místa
vedoucího Odboru
přepravy nebezpečných
věcí. Podrobnosti viz
http://www.ducr.cz/
/drurad/2010/vr-sef-rid.pdf
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Dráha pro radost dětí

UBYTOVÁNÍ

L

Dovolená

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.

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

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

PENZION SAVOY
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.

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

Našli jsme nový
smysl života
S manželkou jsme si
mysleli, že přátelit
se s někým, koho
neznáte ani jménem,
je prakticky nemožné.

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

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

pošta

COPAK ASI VYJEDE. Zahradní drážka obsahuje i tunel, který je z bezpečnostních důvodů vybaven kamerovým systémem. FOTO AUTOR (3x)
bec nelituji. Výsledek předčil
moje očekávání a letos již zahajujeme desátou sezonu pro veřejnost,“ chlubí se hrdý provozovatel
a majitel.
„Miloše opravdu celé to dění
okolo modelové dráhy velmi baví
a pochopitelně je to i pro mě satisfakce. Proto si týden co týden
pouštíme do zahrady kohokoli,
kdo jde okolo, a vůbec nám to nevadí,“ říká Zdenka Kovářová. Přiznává, že důvodem provozu této
hezké drážky je především záliba jejího manžela v opravování
a údržbě mašinek.

Každou neděli se nyní
na okraji Brna rozjede
v blízkosti skutečné
dráhy zahradní vláček.
Slouží především pro
radost dětí, které se
přijdou pobavit.

N

a první pohled vypadá tahle zahrada v brněnské
čtvrti Obřany trochu jinak. A to nejen v neděli odpoledne, kdy se tu prohání plno dětí.
Mezi stromy a keři tu vedou maličké koleje, které doprovází závory na přejezdu, návěstidlo
a dokonce i tunel. Zahrada patří Milošovi a Zdence Kovářovým, kteří se rozhodli, že budou
dobrovolně rozdávat radost těm
nejmenším.

Nejdražší byly koleje

„První práce na naší zahradní železnici začaly v roce 1988 a po etapách se začalo stavět prakticky
až o dva roky později,“ říká Miloš Kovář, bývalý učitel technických předmětů, který se dnes
„živí“ jako hlavní konstruktér
a provozovatel zahradní železnice. „Souprava uveze najednou
osm dětí do deseti let nebo jednu
matku od dětí libovolného věku,“
říká vesele Kovář.
Materiál na drážku sháněl
různě. Ať již šlo o kovový odpad,
zbytky plechu z opravy střechy,
vyřazenou vyrovnávací nádrž
na etážové topení či dřevěné odřezky. Konstruktérská práce začala bez plánů a výkresů a drážka
vznikla za pomoci hesla „pokud
možno nic nekupovat“, takže
z rodinného domu zmizelo veškeré odpadní dřevo na pražce

HRDÝ MAJITEL. Miloš Kovář provozuje trať desátou sezonu.

informace O ZAHRADNÍ ŽELEZNICI

P

oužívá se zde elektrické napětí 24 V stejnosměrného
proudu z trafo zdroje s usměrňovačem. Dráha je napájena
z troleje uložené mezi kolejnicemi. Rozchod kolejnic, vyrobených z jeklových profilů ve tvaru
U, představuje 160 mm. Vozítka
mají velikost oproti realitě zhru-

a zbytkový železný a hliníkový
materiál.
Co ale koleje? To byl podle majitele železničky problém. „Kolejnice jsou vyrobeny z jeklových

ba 1:10. Trať má dvě smyčky a je
dlouhá asi 100 metrů. Na zahradě najdete 9 výhybek (ručně
i elektricky ovládaných) a tunel.
Zahradní železnice leží v Brně
na Mlýnském nábřeží 35a. Jezdí
se tu od dubna do listopadu každou neděli od 11 do 18 hodin.
Vstupné je dobrovolné.

profilů ve tvaru U, které bylo nutné za poměrně velké peníze nakoupit v železářství. To trochu
zchladilo moje nadšení do budování drážky, ale dnes toho vů-

Uvidíte Brejlovce,
zubačku i drezínu

A co všechno na brněnské drážce uvidíte v provozu? Především
je to lokomotiva Brejlovec, která vozí přívěsné vozíky s dětmi.
Parní souprava v čele se strojem
314.006 je velmi lehká, proto
slouží jako statický model. Své
místo má i dvouvozový motorák,
drezína či souprava ozubnicové
dráhy. Ty ale děti nevozí a pokud
jezdí, tak jen samostatně.
Miloš Kovář nedávno zhotovil
ohrádky na vagoncích, aby děti
nevypadávaly. Současně namontoval pomocné lišty vedle kolejí
v místech, kde hrozilo převrácení vozíků. Z důvodu nerovnosti
tratě mají všechna vozidla včetně lokomotiv přední nápravy výkyvné. Všechny hnací nápravy
jsou poháněny řetězovým převodem a jednou za tři roky je třeba
provést velkou údržbu tratě. Evidentně spokojený majitel romantické drážky na závěr dodává:
„Mojí motivací jsou především
zahraniční katalogy zahradních
železnic a potutelné úsměvy kolemjdoucích.“
MARTIN HARÁK


éta jsme každou neděli
jezdili ranním osobním
vlakem z Prahy do Berouna na mši se stále stejnou
skupinou „bezejmenných“
cestujících. Tichá žena,
co neodpovídá na pozdrav,
muž, který pracuje jako
ostraha v továrně, kulaťoučký chlapík, který jezdí
do Berouna na pravidelné vycházky a také mladý
vietnamský pár. Když jsme
všichni ve vlaku, usmíváme se a spokojeně pokyvujeme hlavou. Mnoho měsíců
jsme se ale trápili tím, že
jsme stejný kontakt nedokázali navázat s tou tichou ženou. Potom jsme ji
jednou večer náhodou potkali v rybí restauraci. Pozdravili jsme ji jako starou
známou. Tentokrát se jí
obličej rozzářil a plaše se
usmála. Slova se jí neobratně drala ze špatně pohyblivých rtů. Měla totiž vadu
řeči. V tu chvíli nám došlo, proč nikdy dříve nemluvila. Během večeře jsme se
dozvěděli celý příběh svobodné matky s postiženým
synem, který musí dostávat zvláštní péči mimo domov. Každou neděli jezdila
vlakem celé ráno kvůli společnosti lidí. Cesta vlakem
bylo to nejlepší, co ji za celý
týden čekalo. Když jsme se
rozcházeli už jako přátelé,
řekli jsme si i ta jména.

Sobotní tragédie

O to větší bylo naše překvapení, když příští neděli
do našeho vlaku nenastoupila. Hledali jsme ji na adrese, kterou nám při večeři
sdělila. A dozvěděli jsme
se strašnou věc. V sobotu, den před tím, ji srazilo auto. Vzpomínali jsme
na ni a celou noc proplakali. Moji ženu pak napadlo:
„A co to její dítě? Nemohli bychom udělat alespoň
něco pro ně?“ Na magistrátu jsme zjistili, že šestiletý
Petr je upoutaný na invalidním vozíku a žije v ústavu
nedaleko Pardubic. V neděli po mši jsme mu přivezli spoustu dárků. Petřík byl
sice vážně nemocen, ale
byl také velmi vnímavý.
Po smrti matky neměl žádného příbuzného. A jelikož
i my jsme bezdětní, oblíbili jsme si ho jako vlastního. S Petříkem trávíme už
nejen nedělní odpoledne,
ale i každou volnou chvilku. Úplně se nikdy neuzdraví, ale život ho díky naší
přítomnosti začal více těšit
a my máme pro koho žít.

Václav Prokůpek

Díl 18.: Dárek, který mě svedl i vytrestal
Říká se, že pokušení
je sladké. Jeho plody
bývají různé, zbude
však poučení.

P

ro místní posun byl do stanice přidělen na celý týden
jeden Čmelák. Po skončení práce ho strojvedoucí odstavil, zamkl, klíče dal výpravčímu
a odjel s posledním půlnočním
manipulákem. Nový strojvedoucí přijížděl až ráno.
Měl jsem noční. Tentýž večer
byla schůze ROH spojená s oslavou Dne železničářů. Oslavu jsem
musel oželet, ale účast na schůzi
mi náčelník umožnil. Snad proto, že jsem jako ocenění své práce dostal věcný dar. Pěkný spací
pytel. Rovnou ze schůze jsem šel
na noční. Nevadilo mi to. Docela
jsem se těšil na nezvykle klidnou
službu. Dokonce jsem se výji-

mečně vybavil novou detektivkou z edice Smaragd. Ale všechno
bylo jinak. Posun skončil, manipulák odjel, jediná mašina ve stanici byla bezpečně zamčená, klíče
visely na háčku v dopravní kanceláři. Náčelník mohl z oslavy přijet
až ranním vlakem.

Rozložil jsem spacák
na zem a usnul

Vzal jsem si knihu, otevřel ji, ale
můj pohled padl na nový spacák.
Pokušení bylo tady. Takováhle situace se již nemusí nikdy opakovat. Nikde nikdo. Z jedné strany
chybějí koleje, z druhé strany
také nic nejede a já budu čtyři hodiny číst? Což takhle zalézt
do spacáku a něco naspat? Ráno
můžu jít na houby, ještě rostou…
Dál jsem již nepřemýšlel, ale
konal. Zaklapl jsem knihu, zamkl dopravní kancelář, na zem
pečlivě rozložil služební Rudé
právo – bylo ze všech novin nej-

S

loužil jsem ve stanici, kde
se pořád něco dělo. Ani
v noci nebyla pauza. Když zrovna nejely vlaky, o to více se posunovalo. Žádné zdřímnutí
nepřipadalo v úvahu. Až jednou
kvůli opravě mostu probíhala týdenní nepřetržitá výluka.
Průběžné nákladní vlaky nejezdily, osobáky končily ve stanici. Bohužel místní továrny jely
naplno, takže posun se stejně
nezastavil. Přístavba vozů ale
končila dříve než obvykle.

větší – a rozložil spacák s pocitem, že se nemůže nic stát.
Netrvalo dlouho a spokojeně jsem
usnul. Poprvé ve službě.
Jenže vůbec se mi nespalo dobře
a určitě tím nebyl vinen nový spacák. Měl jsem samé divoké sny.
Vlaky jezdily bez nabídky a bez
odhlášky, zaspal jsem do služby,
a vůbec…. A pak jsem najednou
uslyšel auto. Zvuk motoru se neustále přibližoval a auto zastavilo až na nástupišti před dopravní
kanceláří. Bouchly dveře a ozvalo
se klepání na dveře.

Kontrola s úsměvem

Vyletěl jsem jako kulička vystřelená z praku. Klepání se změnilo v bouchání. Nový spacák jsem
nakopal pod stůl, vjel do kalhot,
trochu si upravil rozcuchané vlasy a šel s tlukoucím srdcem otevřít. Za dveřmi místo očekávané
kontroly přinejmenším z ministerstva stál strojvedoucí Franta

Synáč a s provinilým úsměvem
pravil: „Nezlob se, že tě ruším,
ale dej mi klíče od Čmeláka, já
si půjdu ještě zdřímnout, nějak jsem si doma popletl nástup
a vstal moc brzo.“
Myslel jsem, že Frantu přerazím. Klíče dostal, ale já jsem už
nezalehnul. Pečlivě jsem zabalil
spacák a pokorně otevřel připravenou knihu. Potrestala mě, byla
hloupá. Satisfakce jsem se dočkal až po letech. Jako kontrolor
jsem přišel v poledne na stavědlo.
Vstoupil jsem dovnitř a ozvala se
rána, zakletí, druhá rána a pak
byl najednou všude kouř a smrad.
Shodil jsem totiž z prkna položeného mezi židlemi spícího signalistu. Ten porazil kamna, ale
duchapřítomně chytil kouřovod.
Ovšem pouze na chvíli. Pak zařval bolestí. Jeho hlášení, že se
během jeho služby nic zvláštního nestalo, neznělo vůbec věrohodně.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Historické vláčky
u Kroměříže
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Nejdelší trať světa – 2. část

O

víkendu 14. a 15. srpna vyjedou letos podruhé zvláštní osobní vlaky
na jinak pro veřejnost uzavřenou lokálku z Kojetína
do Tovačova. České dráhy
ve spolupráci s občanským
sdružením Kroměřížská
dráha sem, ale i na nedalekou trať Kroměříž – Zborovice, vypraví vlaky při
příležitosti hned tří významných kulturních akcí,
a to 12. ročníku festivalu Tovačovský portál v Tovačově,
tradičních Hanáckých hodů
v Kojetíně a v náhradním
termínu konaného Pohádkového lesa v Divokách nedaleko Zdounek. Historické
rychlíkové motorové vozy
ČD řad 831 Kredenc a 851
Krokodýl odvezou za víkend
mezi Tovačovem, Kojetínem, Kroměříží a Zborovicemi úctyhodných 21 párů
vlaků.

Hudba rozezní
Frýdek-Místek

F

estival Beskydy Sound již
počtvrté zavítá do Frýdku-Místku. Dne 14. srpna
se na pódiu představí David Koller, Horkýže Slíže,
Vypsaná fiXa, Toxique, ale
také zahraniční kapely Dubioza Kolektiv, Psio Crew
a Satrianiho žák Geoff Tyson. Spousta zábavy a barů
na návštěvníky čeká ve festivalovém areálu – chybět
nebude městečko zábavy
nebo ekoměstečko se soutěžemi pro děti, projektem Čistý festival a expozicí
o recyklaci. Více informací
na www.beskydysound.cz.
České dráhy jsou oficiálním
dopravcem festivalu.

Parní vlak
na Skolení draka

T

radiční chodské slavnosti v Domažlicích
i slavnosti zvané Skolení draka v sousedním bavorském Furthu im Wald
i letos bude provázet jízda
parního vlaku. Akci pořádá
Iron Monument Club Plzeň
ve spolupráci s krajem, oběma městy a Českými drahami. Vlak vyrazí v sobotu
14. srpna z Plzně v 7.25 hodin, po oba víkendové dny
pojede třikrát do Bavorska,
přičemž odjezdy z Domažlic
jsou v 8.54, 12.10 a 16.51 hodin, z Furthu v 9.50, 13.20
a 17.40 hodin. Prodej jízdenek probíhá až ve vlaku, při
nástupu v Německu je možné platit v eurech. Další
informace najdete na imc
plzen.cz.

Kamenický Šenov
je bez provozu

S

polečnost KŽC Doprava zrušila jízdy historických vlaků v úseku
Kamenický Šenov – Česká
Kamenice v letošní sezoně.
Důvodem je důkladná obnova tratě a shánění finančních prostředků nutných
na investice. Lužický motoráček do/z Liberce vyjíždí
a končí jízdu v České Kamenici. Vývoj situace sledujte na webových stránkách
www.kzc.cz. Za nepřesné
informace v článku Nostalgické motoráčky na Liberecku v čísle 30 se omlouváme.
(mn, hop)

BAJKAL. Nejhlubší jezero světa bylo ve druhé polovině dubna ještě zamrzlé. Přístav v Listvjance přivítal cestovatele dokonce sněhovou bouří.

Vydali jsme se z Moskvy
do Vladivostoku
po nejdelší železniční
trati na světě. Jízdou
po Transsibiřské
magistrále si
plníme dávný sen
a poznáváme ruská
města v Evropě i Asii.

P

omalu si zvykáme na prostory našeho kupé. Seznamujeme se s průvodčím
Vladimírem i ostatními cestujícími, holandskými bratry Hanzem a Joebem i francouzským
velkochovatelem prasat. Výhledy z oken nám nabízejí nekonečné březové a smíšené lesy,
vesničky s dřevěnými chatrčemi, ale i spoustu pastvin a polí,
které jsou zalité vodou z nedávno roztátého sněhu. Asi 30 km
před Sverdlovskem se v km 1 777
nachází kamenný obelisk, který
označuje pomyslný konec Evropy.
Přejíždíme řeku Yrtiš a zastavujeme v Omsku, působišti hokejisty Jaromíra Jágra. Nádraží
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Ráno už panovalo příjemné
teplé počasí. Ve stanici Belogorsk vidíme prodavače, jak nabízejí
pirožky, těstoviny plněné mletým masem, palačinky, hotová
jídla a poprvé za celou cestu i kaviár. Poprvé se rovněž vydáváme
do jídelního vozu. Je skutečně
nádherný, ale pro pravidelné
stravování by nám tu asi nestačily peníze. Padá tma a my uléháme k poslední noci v expresu.

VLADIVOSTOK. Město bylo do roku 1992 uzavřeno cizincům. Dnes prochází přestavbou.
působí moderně, před budovou
jako kontrast stojí socha Lenina.
Všude probíhá rušný obchod,
na prodej jsou především svetry,
čepice a ubrusy. Večer zastavujeme po přejetí řeky Ob v hlavním městě Sibiře Novosibirsku.
Sledujeme mohutné ohně podél tratě. Místní lidé zde vypalují trávu vedle kolejí. Usínáme
a probouzíme se do čerstvě zasněžené krajiny.

Je libo omula nebo kaviár?

Po 5 185 kilometrech přijíždíme do Irkutsku. Zde si děláme
přestávku. Kupujeme si mapu
a na ulici Jaroslava Haška sežene-

SLUDLJANKA. Mají tu muzeum našich legionářů i uzené omuly.

me ubytování v hostelu. Na ulici
Karla Marxe nacházíme hospodu U Švejka, kde točí české pivo
a podávají naše jídla! Z nedalekého autobusového nádraží vyrážíme na výlet k Bajkalu, konkrétně
do 90 kilometrů vzdáleného města Listvjanka. Je druhá půlka
dubna a Bajkal, nejhlubší jezero
světa a po Kaspickém moři druhé největší v Rusku, je ještě zcela zamrzlý. Přivítala nás sněhová
bouřka i malé překvapení: potkáváme holandské cestující z vlaku.
Ten svět je ale malý...
Opět nastupujeme do vlaku R2
Rossija. Po dvou hodinách přijíždíme znovu k Bajkalu, tentokrát
do Sludljanky. Mají zde muzeum československých legionářů
a mramorové nádraží postavené
k poctě všem stavitelům tratě.
Na nástupišti si většina cestujících nakupuje velké množství
uzených ryb – omulů. Jedná se
o rybu, která žije pouze v Bajkalu. Uzený omul je sice výborný,
ale nese s sebou i typický zápach,
který se vine po celém vlaku. Téměř čtyři hodiny jedeme podél
jezera a po další hodině zastavujeme v hlavním městě Burjatské
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republiky Ulan-Ude. Teploměr
ukazuje jeden stupeň pod nulou,
vane silný studený vítr.
Oproti úseku Moskva – Irkutsk
vlak výrazně zpomalil. Při výhledu z okna dominují louky a nekonečné pastviny. Projíždíme
kopcovitým terénem a míjíme
spoustu řek a říček. Mezi stanicemi Černiševsk a Mogocha jedeme
asi nejdelší úsek bez zastavení:
více než pět hodin. Pijeme slivovici a od spolucestující Iriny si necháváme koupit instantní pokrm
neznámého původu. Až po zalití horkou vodou zjišťujeme, že
jsou to sušené maliny s ovesnými vločkami.

Na břehu Tichého oceánu

Jsme ve Vladivostoku, cíli cesty.
Hodinky ukazují přesně 23.23 hodin moskevského času, což znamená 6.23 hodin místního času.
Máme za sebou téměř 12 tisíc kilometrů od domova. Zmocňuje
se nás zvláštní pocit. Radost, že
jsme si splnili svůj sen, ale zároveň už musíme myslet na návrat.
Po ubytování máme trochu
času prohlédnout si město, zejména jeho velký přístav. Zpáteční let do Moskvy trvá jen devět
hodin, což nám ve srovnání s cestou po železnici připadá jako okamžik. Končí naše pouť a nám
nezbývá než si přát, že se do Ruska zase jednou vrátíme.
Jan Machek, Aleš Machač

POHLED Z OKNA. Dřevěné vesničky i chatrče určovaly ráz krajiny.

Mladějovská železnice připomene bitvu
Blosdorf 1915

Někdejší průmyslová
úzkokolejka svážející
keramickou surovinu
z šachet dnes slouží
jenom turistům.

Z

e čtyř typických komínů
nad pecí nad nádražím se
už dávno nekouří. Také keramická hmota sloužící k výrobě šamotu se v Hřebči nějaký ten
pátek netěží. Vláčky tu ale zatím
jezdí – v červenci a srpnu každou
sobotu. Vítejte na úzkokolejce
v Mladějově na Moravě.

Prohlídky s průvodcem

Zdejší průmyslové muzeum má
pro veřejnost otevřeno až do konce září každý den kromě pondě-

DO POLÍ. Za pár korun vás vláček každou sobotu sveze z Mladějova do Nové Vsi u Hřebče.
lí. Areál závodu nabízí prohlídku
železniční, silniční, stavební
a zemědělské techniky včetně
výtopny s dílnou anebo někdejší uhelné elektrárny. Prohlídky
s průvodcem tu jsou každou hodi-

nu, v době konání jízd je to vždy
po příjezdu vlaku z výletní jízdy
k nově vybudovanému altánu úzkokolejného nádraží.
Vláček na rozchodu 600 mm
vás ve speciálně upravených vo-
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zech doveze buď za 90 korun
na „Veksl“, nebo za 120 korun
do Nové Vsi u Hřebče a zpět. Děti
do 15 let platí polovic, děti do 6 let
se vezou zdarma. Pro nejmenší je
připraveno hřiště s prolézačkami.

Za zmínku stojí každoroční tematický program připravený na sobotu 7. srpna. Vzpomínková akce
na padlé v 1. světové válce má název Blosdorf 1915. Na tento den
je připravena ukázka (rakouskoruské) bitvy, chybět nebude výstava vojenské techniky a ohňostroj.
I vláčků má jezdit víc než obvykle.
Akci pořádá historický vojenský
spolek Renata. Podobný tematický den se tu odehrával 12. června
pod názvem Historie v pohybu.
Ještě dodáváme, že většinu
dnů v muzeu pracují dobrovolníci na opravě exponátů a dalším
rozšiřování areálu. V současnosti jsou v opravě mimo jiné parní
lokomotivy číslo 1 a 3, zatímco lokomotiva číslo 5 supí na výletních
vlacích. 
Martin Navrátil

