Navštivte
výstavu květin
FLORA OLOMOUC
19.–22. srpna.
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Pohotová reakce
po požáru

Studénka dva
roky po tragédii

Trempink u nás
začal v Posázaví

V Roztokách dokázali včas
vyřešit ztrátu zabezpečovacího
zařízení.
STRANA 4

Cestující, kteří přežili
vlakové neštěstí, vzpomínali
na oběti nehody.
STRANA 2

Víkendový únik do přírody
nabral masové podoby
za první republiky. STRANA 7

krátce

sloupek
Solidarita
v pravou chvíli

První rok autobusů
do Norimberku

Nezapomínáme
na naše zaměstnance
i jejich rodiny, které
v minulých dnech
zasáhla velká voda.

P

řívalové deště nebo bleskové povodně, jak se
zdá, se stávají stále častější
součástí našeho života. Bohužel příroda byla mocnější než člověk i v posledních
dnech. Tentokrát to nebyla severní Morava, ale především sever a východ Čech

A

utobusovou linku SC
Bus, kterou České dráhy společně provozují s Německými drahami na trati
Praha – Norimberk, využilo za první rok provozu
zhruba 120 tisíc cestujících. Od 9. srpna 2009 se
každý den na cestu vydává
sedm párů těchto spojů. Letos v červenci byly autobusy
zatím nejvytíženější – kvůli začátku letní sezony. Trasu z Prahy do Norimberku
autobusy urazí bez zastavení za 3 hodiny a 45 minut.

Personální změny
v Řídícím výboru

V

láda na svém zasedání
11. srpna vyměnila pět
ze sedmi členů Řídícího výboru Českých drah. V orgánu, který plní funkci valné
hromady (stát vlastní 100
procent akcií), nově zasedají náměstek ministra dopravy Radek Šmerda a vrchní
ředitel kabinetu ministra
dopravy Jakub Hodinář, kteří se stali předsedou, resp.
místopředsedou výboru.
Další tři noví členové jsou
Lukáš Hampl z Ministerstvo dopravy, Michael Hrbata z Ministerstva obrany
a Michael Janeba z Ministerstva pro místní rozvoj.
Důvodem jsou personální
změny ve státní správě.

Vlaky od Kladna
už do centra Prahy

O

d soboty 14. srpna opět
jezdí osobní vlaky mezi
pražským Masarykovým
nádražím a Dejvicemi.
Skončila totiž výluka na trati kvůli výstavbě tunelu
Blanka, který je součástí
městského silničního okruhu. Vlaky od Kladna končily
od 1. července na provizorní
zastávce Praha-Gymnasijní v blízkosti stanice metra A Dejvická. Další výluku
na tomto úseku tratě zatím ROPID neplánuje, nelze
však vyloučit zastavení provozu v příštím roce.

Jak jsme byli
včasní v červenci

V

průběhu července 2010
České dráhy provozovaly
celkem 217 531 osobních vlaků, z toho 85,6 procenta dojelo do cílové stanice podle
jízdního řádu. S maximálně čtvrthodinovým zpožděním přijelo 11,2 procenta
spojů. Celkem 5 306 vlaků
(2,4 procenta) zaznamenalo zpoždění v rozmezí 16 až
30 minut a 1 316 vlaků (0,6
procenta) zpoždění mezi 31
a 60 minutami. Pouze 504
spojů (0,2 procenta) dorazilo
do cílové stanice s více než
hodinovým skluzem oproti
jízdnímu řádu.
(hop)

Pavel Švagr
Náměstek
generálního
ředitele pro
pers. záležitosti

POD VODOU. Přírodní živel zasáhl především sever Čech. S dešti ale zápasili i ve Slatiňanech na Pardubicku.
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Společně proti velké vodě
Když jsem loni
v červenci děkoval
zaměstnancům, kteří
zvládali krizové situace
za lokálních povodní
na severní Moravě,
opravdu jsem netušil,
že od velmi podobného
úkolu mě dělí jen rok.

V

elká voda o sobě dala znovu vědět. Jiné, byť sebevětší problémy se oproti
osudům postižených lidí staly
načas banálními. Na severozápadě Čech i jinde řetězy vody rámovaly celou noc ze 6. na 7. srpna.
I následující den a ráno se na stolech dispečerů začaly sbíhat první znepokojivé zprávy. Voda zalila
přejezd tratě Liberec – Chrastava, výhybky a kolejiště stanice
Mlýny, Benešov nad Ploučnicí
a další, došlo k sesuvům půdy.
Rozvodněná řeka Kamenice znemožnila jak provoz vlaků, tak
i zajištění náhradní autobusové
dopravy mezi Českou Kamenicí

a Jedlovou. Provoz ustal i na regionální trati Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem.
Pak již zlé zprávy docházely téměř po minutě. Pozdější televizní
záběry se zuřícími rozvodněnými
řekami v Chrastavě, Frýdlantu,
Hrádku nad Nisou, Heřmanicích o víkendu 7. a 8. srpna viděl
na obrazovce snad každý, kdo má
televizi. Nejspíš kromě těch, kteří o přijímač vinou bleskové velké
vody buď přišli, spojení s komunikačními toky ztratili anebo nekonečné hodiny a dny věnovali
záchraně života svých blízkých.

Poničená infrastruktura

Stovky zaměstnanců Českých
drah, Správy železniční dopravní cesty a dalších organizací, počínaje dispečery a konče všemi
těmi zápasícími v terénu na koncích pomyslné železničářské pavučiny, se staraly v první řadě
o bezpečnost železniční dopravy. Všichni se snažili, aby navzdory extrémně náročným
podmínkách většina vlaků dojela včas. A když už se zpoždění
nedalo zabránit, tak aby cestující byli zásobeni všemi podstat-

KDE VLAKY
NEJEZDILY
• Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem
• Česká Kamenice – Jedlová
• Benešov nad Ploučnicí –
Františkov nad Ploučničí
• Chrastava – Hrádek
nad Nisou
• Liberec – Chrastava
• Děčín východ – Benešov
nad Ploučnicí
• Mníšek u Liberce – Černousy
• Raspenava – Bílý Potok
pod Smrkem
• Velké Březno – Boletice
nad Labem
nými informacemi a aby byly
minimalizovány škody na těžce
zkoušené infrastruktuře a dalším vybavení.
I díky vám, zaměstnancům,
nedošlo k významným škodám
na majetku ČD. To již bohužel
neplatí o infrastruktuře spravované SŽDC – trať z České Kamenice na Jedlovou je tak poničena,
že se termín její obnovy odhaduje až na podzim. Na vodou odříz-

nutých úsecích došlo k uvěznění
několika kolejových vozidel včetně dvou německých jednotek DB.
Personál Českých drah, často bez
ohledu na délku směn, se snažil
pomoci cestujícím a zajistit náhradní autobusovou dopravu, výjimečně i dopravu osobními auty.

Poděkování za pomoc

Navzdory sérii špatných zpráv mi
dovolte, abych vám všem, kteří
jste se podíleli na chodu Českých
drah, pomáhali postiženým kolegům a starali se o zákazníky
v oněch kritických dnech, poděkoval. A všem těm, kteří jste
utrpěli škodu na majetku či obydlích, vyslovil svou účast.
Zaměstnavatel ve spolupráci s odbory udělá maximum pro
to, aby vám ve vaší obtížné situaci pomohl. Věřím, že pověstí ČD
coby spolehlivého dopravce nepřízeň přírodních sil nijak neotřásla, že se časem i do Frýdlantska
vlaky brzy znovu vrátí a že tempo a kvalita vaší práce zůstanou
na vysoko nastavené úrovni.
ANTONÍN BLAŽEK

Autor je náměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu.

Hledá se táta a máma. Zn.: Ve vlaku
Další řada televizního
seriálu Hledá se táta
a máma, kterou
televize Prima chystá
na podzim, se natáčela
i v motoráčku.

je bezvadná, protože se tady sešla úžasná parta“.
Jedenáctka protagonistů právě měla za sebou seznamování
v kempu, včetně stavění stanů,
nafukování karimatek, půlhodinového drbání na zádech nebo
únosu tatínka Michala. Natáčení
trvá často až do noci a rozhodně
není tak snadné, jak pak v konečném sestřihu uvidí diváci.

J

eden táta, deset potenciálních partnerek a čtyřčlenný
televizní štáb. V tomto složení cestujících se vydal motorový
vůz řady 811 z pražských Hlubočep do Rudné u Prahy a zpět.
Natáčení dalšího dílu reality
show Hledá se táta a máma probíhalo kupodivu v klidu. Všechny
záběry snímal jediný kameraman Radek Bláha, jemuž – těsně
připojen kabelem – natáčel hlasy
a ruchy zvukař. Produkční Václav Beznoska zasahoval do záběrů
jen minimálně, a tak prakticky
veškerá tvůrčí práce byla na kameramanovi a samozřejmě na tatínkovi Michalovi, který pozval
uchazečky o funkci své životní
partnerky na výlet.

Problematické světlo

REALITY SHOW. Tatínek a maminky při natáčení.

Jak unést tatínka

V Rudné se vlak příliš nezdržel.
Někteří z cestujících si jen tak tak
stihli zajít k benzinové pumpě
koupit nápoje. Nápad na závody
v běhu přes koleje byl naštěstí zavržen hned v zárodku. Měl jsem
ale čas vyzpovídat některé „maminky“. Irena mi prozradila, že

FOTO AUTOR

ačkoli žije už jedenáct let v Praze,
cestuje hodně vlakem do Ostravy. To Míša a Tereza se shodly, že
vlakem nejely nejméně deset let.
„Naposledy jsem jela po železnici
ještě jako malá holka s mamčou
do zoo, to mi bylo tak 11 až 12 let,“
hlásila Tereza. Vzápětí ale zdůraznila, že „tahle jízda vlakem

A jaký je pohled na natáčení
ve vlaku z pohledu kameramana? „Hluk motoru není tak hrozný. Ale co mi hodně vadí, je příliš
velký rozdíl světla venku a uvnitř
vlaku, ale s tím si poradím,“ říká
Radek Bláha, kameraman na volné noze. „Obecně vlak má tu
velkou výhodu, že se člověk dostane na místa, kam autem nedojede. Z vagonu je jiný pohled
i jiné možnosti snímání, je zajímavější. Příroda a krajina jsou
bezprostředně za okny vlaku,“
vypočítává klady kameraman.

Martin Navrátil

– zejména Liberecko, Děčínsko, Chrudimsko. Tam
všude ale žijí a bydlí naši
zaměstnanci a bohužel
i zhruba sedmdesát rodin
našich zaměstnanců mělo
nebo ještě v tuto chvíli má
nemalé starosti s úklidem
zatopených sklepů nebo
s výměnou zničeného vnitřního vybavení jejich obydlí.
Prostě práce a práce. Kdo to
nezažil, ten tuto situaci jen
těžce dovede pochopit.
Po dohodě s odboráři proto svoláváme na 24. srpna jednání, kde budeme
postiženým zaměstnancům projednávat poskytnutí výpomoci z prostředků
sociálního fondu. Jsem přesvědčen, že výsledkem bude
poskytnutí okamžité, nenávratné výpomoci na účty
postižených. Tento mechanismus nám na Českých drahách funguje.
Jen tu přírodu nějak stále
nezvládáme.

anketa
Jak vám velká voda
zkomplikovala práci?
Radka Pistoriusová

Tisková
mluvčí ČD
S lidmi, co přišli
o domovy, se to
nedá srovnávat.
O víkendu jsem musela asi
patnáct hodin telefonovat
s dispečery a novináři.

Marcel Fencl

Informátor,
Praha hl. n.
Odpovídali jsem
na více dotazů,
a to i cizincům,
protože byl přerušen provoz
mezi Děčínem a Drážďany.

Hana Vítková

Operátorka
Kontaktního
centra ČD
Bylo daleko více
telefonátů, nejvíce na to, kde nejezdí vlaky a kde je zajištěn autobus.
Spíš myslím na osudy lidí
v postižených oblastech.

Milan Lísa

Vedoucí směny
Kontaktního
centra ČD
Počet dotazů narůstal geometrickou řadou. Ale hlavně
jsme s obavami sledovali
cestu našeho kolegy. Jel rovnou ze směny na Liberecko,
kde má rodiče.
(mn)
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Aktuality

nabízíme
Na basketbal
po kolejích
Další akční nabídka je
určená tentokrát pro
zákazníky cestující
na Mistrovství světa
v basketbale žen.

Č

eské dráhy jako oficiální dopravce FIBA 2010
Mistrovství světa v basketbale žen nabízejí všem fanouškům dobré košíkové
možnost svézt se vlakem
do pořadatelských měst
za atraktivní cenu. Tato jedinečná sportovní akce se
koná od 23. září do 3. října
v Brně, Ostravě a Karlových
Varech.

Madla
Macounová
Odbor produktů
a obchodu
Ať naši zákazníci jedou
na „basket“ z jakékoli železniční stanice v České republice, nabídněte jim
jízdenku Českých drah s názvem VLAK+ basketbal.
Tento jízdní doklad prodáváme za cenu obyčejného
(jednosměrného) jízdného. Jeho výhodou však je, že
naši zákazníci mohou tento
doklad použít i pro zpáteční
cestu. Sleva tedy činí polovinu z obyčejného jízdného.
Aby naši zákazníci mohli s jízdenkou VLAK+ basketbal absolvovat „zdarma“
cestu vlakem zpět domů, je
ale nutné, aby splnili jednu
podmínku – nechat si jízdenku orazítkovat v místě
konání zápasu u informačního stánku Českých drah.
Česká republika bude hostit podruhé v historii nejlepší týmy basketbalistek
z celého světa. Pamětníci
možná zavzpomínají na první světový šampionát pod
bezednými koši, který se
u nás uskutečnil v roce 1967.
Tehdy si to ve finále rozdaly výběry Sovětského svazu
a Koreje a naše reprezentantky vybojovaly bronzové
medaile. Letos tedy máme
opět možnost vychutnat si
hru největších basketbalových hvězd pěkně zblízka.
A každý sportovní fanda by
si tuto příležitost neměl nechat ujít.

analýza
Mediální obraz ČD
31. 7.–13. 8.

■ 7 % pozitivní
■ 5 % negativní
■ 88 % neutrální

M

édia se stále věnovala
faktu, že ČD vykázaly
za první pololetí meziroční nárůst o 90,5 milionu korun. Další pozitivní zprávu
představovala skutečnost,
že České dráhy získají více
než tři sta milionů korun
na nákup vlakových souprav pro Olomoucký a Zlínský kraj. Peníze půjdou
z Regionálního operačního
programu střední Morava.
Sedm nízkopodlažních souprav bude jezdit od poloviny
roku 1212.
Především regionální
tisk věnoval relativně hodně prostoru informacím
o plánovaných výlukách.
Jednoznačně největší prostor ale média věnovala informacím z povodní, které
ničivě udeřily v Libereckém
a Ústeckém kraji. Velký mediální zájem vyvolalo prohlášení ministra dopravy
Víta Bárty o okamžitém zastavení staveb na železnici.

32/2010

Studénka dva roky poté

systému se na místě neštěstí objevila pomoc v podobě zdravotní
sestry Naděždy Tomčíkové.
Měla by to být i trvalá vzpomínka na to, že se zde podařilo zarazit smrt díky duchapřítomnosti,
odvaze a profesionalitě strojvedoucího Jiřího Šindeláře, obětavosti cestujících a občanů i rychlé
aktivaci záchranného systému.
„Poděkování patří strojvedoucímu Jiřímu Šindelářovi. Svým
profesionálním výkonem služby
zabránil katastrofě s daleko větším počtem obětí. Strojvedoucí
Jiří Šindelář je pro nás hrdinou
a na jeho počest tady ve Studénce
říkají všichni novému mostu Šindelářův most,“ dodává Svoboda.

Železniční neštěstí
ve Studénce, které
si před dvěma
lety vyžádalo osm
lidských životů, patří
k největším nehodám
svého druhu u nás.
Jeho oběti stále čekají
na důstojný památník.

J

e neděle 8. srpna. Z pietního
místa je vidět nový most u nádraží ve Studénce i projíždějící vlaky. Kolem stojí desítky lidí,
kteří si přišli připomenout druhé
výročí tragické železniční nehody vlaku EC 108 Comenius. Jsou
mezi nimi cestující tohoto vlaku,
příbuzní obětí i občané Studénky
a okolních obcí.

PO HAVÁRII. Takto vypadalo stanoviště strojvedoucího po nárazu
Foto autor (3x)
vlaku do zřícené konstrukce mostu.

místo se stalo
symbolem boje
za záchranu
lidského života.

VZPOMÍNKA. Jiří Šindelář už nebude řídit lokomotivu. Nyní pracuje v dílně. Do Studénky ho doprovodila manželka Dana.

odhalení pomníku,
na který přispěly
i čd, se plánuje
na květen 2011.
zení přispěli sponzorskými dary
a účinnou pomocí. Jak uvádí,
mezi sponzory patří také České
dráhy. Zmiňuje i tiskovou mluvčí ČD Kateřinu Šubovou, která
přispěla k rychlému projednání
příslušných smluv. Na odhalení
důstojného památníku lidem,
kteří zemřeli v důsledku neštěstí, si ale musíme počkat ještě rok.
Odhalení pomníku se předpokládá 8. května 2011.

Strojvedoucí je
pro nás hrdinou

Podle Rudolfa Svobody by se měla
Studénka vnímat i jako místo
nesmírné obětavosti, soucítění
a boje o záchranu života. Není to
jen pomník pro zemřelé. „Ve Studénce se stalo to, že vlak jako
symbol života narazil do spadlého mostu, symbolu nejzákeřnější
smrti, přivolané nezodpovědností těch, kteří most opravovali,“
říká Rudolf Svoboda. Ještě před
nástupem týmů záchranného

Profesionalita
a lidskost
Během ničivých povodní
podali pomocnou ruku
také zaměstnanci
vlakového doprovodu
Českých drah.

O

d soboty 7. srpna byl zastaven provoz na celé
řadě železničních tratí na severu Čech. Situace byla o to horší, že
kromě železniční dopravy byly v zasažených oblastech uzavřeny také silnice,
takže byla paralyzována
veškerá doprava. V této výjimečně kritické situaci
se vynikajícím způsobem

Zdravotní sestra Naděžda Tomčíková, čestná předsedkyně občanského sdružení Comenius,
přijela na setkání z místa svého
bydliště v Dětřichově u Svitav.
Před dvěma lety se vlakem EC 108

Osudový střet hmoty

Všichni si poprvé prohlížejí
zmenšený model budoucího pomníku od akademického sochaře Miroslavy Rybičky. Pomník
samotný má být z pohledového betonu o rozměrech 3,6 metru na šířku a 2 metry na výšku.
Výtvarný motiv představuje
symbolické protnutí dvou směrů v jednom okamžiku. Osudový střet dvou obrovských hmot
a jejich nakupení v místě neštěstí má evokovat tvar drúzy (shluk
srostlých krystalů na společném
podkladu) v horní části pomníku
z pokovované pryskyřice.
Iniciátor výstavby pomníku a jednatel občanského sdružení Comenius Rudolf Svoboda
děkuje všem, kteří na jeho zří-

Setkání účastníků
psychicky pomáhají

pro vás

SETKÁNÍ. Obřadu se účastnili (zleva) Rudolf Svoboda a Naděžda
Tomčíková ze sdružení Comenius a sochař Miroslav Rybička.

TRAGICKÁ NEHODA ve studénce

D

ne 8. srpna 2008, v půl jedenácté dopoledne, se před
vlakem EC 108 Comenius, jedoucím na trase Krakov – Praha, zřítil silniční most nedaleko
stanice Studénka. Neštěstí si vyžádalo 8 mrtvých (5 žen
a 3 muže) a asi 90 zraněných.
Ve vlaku bylo kolem čtyř stovek
cestujících. Strojvedoucí zahlédl zřícení mostu ze vzdálenosti
okolo půl kilometru a stihl použít rychlobrzdu. K nárazu došlo
v rychlosti přibližně 90 km/h.

Hmotné škody přesáhly 168 milionů korun.
Vyšetřování bylo uzavřeno letos v půli července, tedy téměř
dva roky po nehodě, s návrhem
na obžalobu z trestného činu
obecného ohrožení deseti lidí –
tří zaměstnanců firmy ODS Dopravní stavby, pěti zaměstnanců
společnosti Bögl & Krýsl, jednoho
pracovníka Správy silnic Moravskoslezského kraje a podnikatele-živnostníka, který pracoval
pro společnost Bögl & Krýsl.

Comenius vracela z třítýdenního
léčebného pobytu z lázní v Karviné. „Seděla jsem v kupé ve druhém voze. Nejhorší byl moment,
když jsem si po nárazu uvědomila, že asi zemřu,“ zavzpomínala
na okamžiky, které se jí v prvních
týdnech úporně vracely ve snech.
Na prvním setkání po třech
měsících si chtěla pohovořit
s lidmi, které ošetřovala, se svou
náhodnou asistentkou Luckou
i strojvedoucím Jiřím Šindelářem. „Neštěstí nás spojuje, hovoříme spolu. Pomáhá nám to,“
dodává Tomčíková, která učí
ve zdravotní škole ve Svitavách
a je moc ráda, že si děti plně uvědomují význam první pomoci.
Na setkání nechyběl ani strojvedoucí Jiří Šindelář s manželkou
Danou. Od nehody nebyl na lokomotivě a s jízdou nadobro skončil. Zůstal ale zaměstnancem
Českých drah a pracuje v depu
v dílně. „Vzpomínky jsou stále
živé. Vybavují se mi každý den.
Nemyslet na to mi pomáhá rodina, běžné starosti a paradoxně
i tato setkání,“ říká Jiří Šindelář
„Nejhorší byly vteřiny, kdy jsem
udělal všechno, co jsem udělat měl, a pak ve strojovně čekal
na náraz. Musel přijít,“ vzpomíná na posledních osm vteřin před
střetem vlaku s mostem a dodává, že by šlendrián, o kterém se
dozvěděl po uzavření vyšetřování, měl být také náležitě ohodnocen. To očekávají od soudu i Jana
Poláková, která přišla na setkání se svými přáteli, Jiří Šimsa,
David Kaliský, Lukáš a Rostislav
Markovi i další účastníci setkání.
Ivan Skulina

PETR
BAROCH
Ředitel Vlakového
doprovodu osobní
dopravy
projevila lidskost a profesionalita zaměstnanců
libereckého a ústeckého Regionálního centra vlakového doprovodu. Ač mnozí ze
zaměstnanců byli devastující povodní osobně postiženi, hlásili se obětavě
na komandech vlakových
čet s nabídkou pomoci. Ti,
kteří se byli schopni jakýmkoli způsobem dopravit,
se ve svém volnu dostavili do práce. Spontánně tak
na přídělu služby vznikl jakýsi „krizový štáb“, který
operativně a hlavně nepřetržitě řešil nastalou situaci.
Lidé ani nechodili pořádně spát.
V neděli vlakvedoucí doprovázeli nekoordinovanou náhradní autobusovou
dopravu a od integrovaného záchranného systému
si telefonicky zjišťovali trasu, kudy a kam lze projet.
Mimo to dva vlakvedoucí
projeli vlastními automobily přes zaplavené území doslova vysvobodit svoje
kolegy, kteří byli uvězněni v odříznutých stanicích
Varnsdorf a Zittau. Vlakvedoucí, kteří se neměli jak
dostat domů, doprovázeli
vlaky na sjízdných tratích,
jiní zase v místech, kde zůstali odříznuti, doprovázeli tamější kyvadlovou
přepravu.
Za toto mimořádné a obětavé pracovní nasazení chci
všem zaměstnancům libereckého a ústeckého Regio
nálního centra vlakového
doprovodu poděkovat a vyjádřit nejvyšší uznání.
Za profesionální přístup
i jejich mimopracovní nasazení na vlastní nebezpečí si všichni zaslouží obdiv
a úctu.

Nehoda z pohledu Drážní inspekce
Šetření tragédie
ve Studénce již dospělo
ke svému konci. Své
závěry zveřejnila také
Drážní inspekce.

J

ejí šetření se nezabývalo
příčinami pádu mostu, což
bylo bezprostřední příčinou nehody. Zjišťování příčin
a okolností vzniku mimořádných událostí prováděné Drážní inspekcí má za cíl objasnit
mechanismus jejich vzniku,
zjistit jejich příčiny a okolnosti
a odhalit nedostatky ohrožující
bezpečnost.

Zaměřeno na bezpečnost

Úkolem Drážní inspekce jako národního vyšetřovacího orgánu
při setření je vytěžit maximum
informací o zajištění bezpečnosti a vyvodit z nich ponaučení, a to
i formou bezpečnostního doporučení. Tyto informace a ponaučení jsou draze vykoupeny,
často i lidskými životy. Při šetření se proto analyzuje celý sys-

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST. Výsledky šetření Drážní inspekce najdete na internetu.
tém „lidský činitel – organizace
– techniky“ a neprovádí se pouhé
porovnávání s platnou legislativou, protože ta je součástí tohoto
systému a musí být také podrobena analýze.
Šetření totiž musí odhalit nedostatky, které vedly (mohou vést)
ke vzniku mimořádných událostí, bez ohledu na to, zda jsou ošetřeny platnou legislativou.

V případě tragické nehody
ve Studénce se Drážní inspekce
zaměřila na zajištění bezpečnosti
dráhy a drážní dopravy při provádění stavebních činností v místě
rekonstrukce mostu a zjistila nestanovení účinných podmínek,
které by eliminovaly rizika vyplývající ze stavby nad provozovanou
dráhou a v jejím bezprostředním
okolí před zahájením stavby.

Foto ivan skulina

Vydaná doporučení

Z tohoto důvodu Drážní inspekce vydala bezpečnostní doporučení určené pro Drážní úřad, aby
ve stavebním řízení na železničních drahách, k nimž se vyjadřuje, zajistil provedení analýzy
vlivů stavební činnosti na železnici. Další doporučení pro Drážní úřad byla následující: souhlas
se stavbou je třeba vždy spojit se

stanovením podmínek pro minimalizaci rizik, vyplývajících ze
zmíněné analýzy, a během stavby má být přítomen autorizovaný inspektor, který by v případě
hrozícího nebezpečí měl přímé
spojení na osobu řídící drážní
dopravu (např. výpravčího, dispečera), která by mohla okamžitě zastavit provoz.
V této souvislosti Drážní inspekce doporučila rovněž SŽDC,
aby příslušná osoba řídící drážní
dopravu měla telekomunikační
zařízení trvale v dosahu a při hrozícím nebezpečí z prodlení mohla ihned přijmout odpovídající
opatření pro zajištění bezpečného provozování drážní dopravy.
Drážní inspekce k tragédii
ve Studénce vydala závěrečnou
zprávu, která podrobně rozebírá jednotlivá zjištění související
s nehodou. Dokument je poměrně rozsáhlý (má 72 stran) a je
volně k dispozici na webových
stránkách www.dicr.cz v sekci
„závěrečné zprávy z MU“.
Jan Kučera

Autor je náměstek generálního
inspektora Drážní inspekce.
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Informační systém je nutnost

Železniční stanice Ostrava-Kunčice prochází
v posledních deseti letech postupnou rekonstrukcí
a modernizací. Jak se vypořádávají s provizorními
podmínkami provozní zaměstnanci?

O

strava-Kunčice je stanice, kde se kříží dvě důležité tratě s velkou frekvencí
vlaků osobní dopravy i s významnými výkony v oblasti nákladní
dopravy. O tom, jak rekonstrukce
probíhá především z hlediska dopadu na provoz a kdy se cestující
dočkají plného komfortu služeb,
jsme si povídali s dozorčím provozu Vavřincem Fójcikem.

Jak ovlivnila modernizace stanice vlastní železniční provoz?
Po dobu oprav nástupišť byly
dlouhodobě vyloučeny z provozu
příslušné hlavní staniční koleje
a probíhaly také napěťové výluky. Mohu říct, že vyjma případů,
kdy současně došlo k poruchám
zabezpečovacího zařízení nebo
mimořádnostem typu povodní,
nedošlo k významnějšímu narušení jízdního řádu vlaků osobní
dopravy. Výpravčí však i mimořádné situace zvládli velmi dobře.
Železniční stanice OstravaKunčice je na stavební práce
zvyklá. Modernizace kolejiště
a zabezpečovacího zařízení proběhla už před 10 lety. Na to následně navázala oprava staniční
budovy včetně zateplení a výmě-

ny oken i rekonstrukce nádražní haly. V loňském roce pak byla
provedena generální oprava druhého nástupiště a nadchodové
lávky, v těchto dnech je pak dokončováno třetí nástupiště včetně výtahů pro cestující.
A co první nástupiště u výpravní budovy?
Zde se naráží na problém vyplývající ze současného rozdělení
majetku státních železnic. Zatímco investorem oprav ostrovních nástupišť je jejich vlastník
Správa železniční dopravní cesty, vlastníkem výpravní budovy a přilehlého 1. nástupiště jsou
České dráhy, Regionální správa majetku Olomouc. Nejsem si
jistý, zda na opravu tohoto nástupiště budou finanční prostředky. Stav prvního nástupiště ale
nemá na vlastní železniční provoz žádný vliv a je to spíš záležitost
estetická. Daleko více nám v Kunčicích schází moderní vizuální informační systém pro cestující.
V čem je pro provoz tak důležitý?
Pro tak významnou přestupní
stanici jako Ostrava-Kunčice je
informační systém dokonce ne-

VAVŘINEC FÓJCIK
Dozorčí provozu v železniční
stanici Ostrava-Kunčice,
PO Ostrava

P

o maturitě na Střední železniční škole v Šumperku autorizoval v roce 1978
na výpravčího v železniční
stanici Hnojník. Téhož roku
zahájil studium na VŠDS v Žilině. Během studia i po promoci pracoval jako výpravčí
v žst. Karviná hl. n. a Ostrava hl. n., vlakový dispečer
na PO Ostrava, SIŽD v Karviné Doly a náměstek přednosty žst. Havířov. V letech
1990–1998 byl uvolněn pro
výkon veřejných funkcí jako
starosta obce a poslanec Parlamentu ČR. Od roku 1998
pracuje opět u Českých drah.
Od roku 2000 byl přednostou
žst. Vratimov. V současné
funkci působí od doby sloučení stanic.

zbytný. V dopravních špičkách se
zde pravidelně každou půlhodinu
sjíždějí tři až čtyři osobní vlaky
s vysokou frekvencí cestujících.
Stanice je pro ně přestupní křižovatkou do čtyř směrů – Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Svinov,
Ostrava střed a Ostrava hl. n.,
Český Těšín přes Havířov a směr
Frýdek-Místek a dále do oblasti
Beskyd. Perony se v těchto okamžicích hemží cestujícími, kteří
mají na orientaci a přestup jednu až tři minuty. Hlášení staničním rozhlasem při zastavování
vlaků je často i přes výraznější
nastavení hlasitosti málo srozumitelné a cestující někdy bývají
dezorientovaní. Na nástupištích
už samozřejmě nemáme venkovní výpravčí, kteří by cestujícím
mohli poradit. Při mimořádnostech je navíc manuální výměna směrových tabulí zdlouhavá
a málo operativní.
A co ostatní stanice, které
máte ve svém obvodu?
Kromě žst. Ostrava-Kunčice
mám na starost také Paskov,
Vratimov, Albrechtice u Českého
Těšína, Havířov, Ostravu-Bartovice a Ostravu-Vítkovice. Všechny jsou svým způsobem odbočné,
protože tam jsou zaústěné významné a frekventované soukromé dráhy a vlečky, ať už to je
síť OKD, dnes AWT, Acellor Mittal, Vítkovice doprava nebo Biocel
Paskov, a z toho vyplývají běžné

provozní problémy. Všechny stanice jsou vybaveny spolehlivým
reléovým zabezpečovacím zařízením, případně zařízením ESA 11,
a také Elektronickým dopravním
deníkem, případně GTN.
Jaký vliv na provoz na Ostravsku má výluková činnost?
Pokud jsou výluky dobře zkoordinované a nedochází k nevhodným souběhům, pak to není
problém. U plánovaných výluk
jsou přesně stanovené postupy,
kterými se doprava řídí, a všichni pracovníci se snaží o plynulost
dopravního provozu. Železniční
provoz ale mnohem více omezují poruchy, k nimž dochází v důsledku krádeží. Když k takové
poruše dojde v době výluky, nepříznivě to ovlivňuje pravidelnost
vlakové dopravy. Zabezpečovací
zařízení ve stanicích jsou v dobrém stavu a nebýt těchto krádeží,
vyskytovala by se jen minimální
poruchovost.
Co vám ještě přidělává starosti
a problémy?
Běžné provozní problémy musíme řešit denně. Horší je to
s věcmi, které nemám možnost
ovlivnit a lidé si na ně stěžují a poukazují. Vrásky nám dělá
nevzhledná a nevyužitá obrovská
nádražní budova ve Vítkovicích
a pozastavení plánované revitalizace nádraží v Havířově.
IVAN SKULINA

Katalog osobních vozů ČD – 20. díl

AB
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

AB

51 54 39-41

36

140 km/h

Výroba

Výrobce

1984

VEB Waggonbau Bautzen

Oddílů

9

Rozvor podvozku

Míst k sezení

24 + 40

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

38/44 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

V

celkovém hodnocení
prodeje In-karet s aplikací In-zákazník a In-senior novým zákazníkům
podle prodejních týmů,
tedy v tak zvané Top 40, se
na prvních třech příčkách
umístily týmy pokladních
z Ostravy hlavního nádraží, Kolína a Benešova u Pra-

Karel
Suchomel
Odbor produktů
a obchodu
hy. Připomínám, že vítězný
tým za hodnocené období,
to je od 1. května do 31. srpna 2010, získává odměnu
100 tisíc korun.
V klání týmů podle kategorií stanic dominovaly Ostrava hlavní nádraží,
Benešov u Prahy a Písek.
Další, již poslední vyhodnocení soutěže připravené
Odborem produktů a obchodu včetně celkových výsledků, se dozvíte za necelý
měsíc. Stále ještě můžete
soutěžit o motivační bonus
za prodej In-karet s aplikací In-gold v soutěži zaměstnanců ČD. Pokud kdokoli ze
zaměstnanců prodá In-kartu s aplikací In-gold a podá
žádost spolu s přihláškou
do 31. srpna, získává nárok
na mimořádnou odměnu
4 tisíce korun. Podrobnosti
naleznete na intranetu ČD.

Ministr dopravy Vít
Bárta pozastavil stavby
na železnici v hodnotě
10 miliard korun.

T

2 500 mm

Školení v ČD Cargo dostalo šanci
S

Jak dopadla motivační
soutěž v rámci
projektu Modré srdce
v červenci 2010?

Investiční akce
mají STOP

ůz řady AB je čtyřnápravový osobní vůz se čtyřmi oddíly první třídy a pěti oddíly druhé třídy s postranní
chodbou. Je určen pro vnitrostátní provoz i pro provoz
v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h. Vůz
má dva podvozky typu Görlitz Va a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou s brzdovými špalíky. Vytápění vozu
je teplovzdušné s parním a elektrickým ohřívačem vzduchu. Větrání vozu je zajištěno střešními větrači a pomocí
vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu. Zdrojem elektrické energie je třífázový generátor upevněný na přírubu ložiskové komory nápravového ložiska. Za klidu vozu
je zdrojem elektrické energie akumulátorová baterie. Vůz
je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Na koncích vozu jsou nástupní prostory, WC s umývárnou. Čela
vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

trojvedoucí a svářeči ČD
Cargo mají od dubna letošního roku možnost zdokonalit své odborné i jazykové
znalosti v rámci vzdělávacího
projektu realizovaného v rámci
výzvy MPSV „Školení je šance“.
Projekt v sobě zahrnuje několik
vzdělávacích aktivit, mezi které patří např. základní motorový kurz nebo přeškolovací kurzy
na elektrické trakce pro strojvedoucí, odborné zkoušky nebo
kurzy pro svářeče, ale také kurzy německého a polského jazyka
pro strojvedoucí.
Projekt se od července rozrostl o další aktivity, které vzešly se
žádostí o podstatnou změnu projektu. Díky změně se svářečské

Modré srdce
pro ostravské

doprava

V

Od února letošního
roku úspěšně
využívá ČD Cargo
dotaci na realizaci
kurzů a zkoušek pro
strojvedoucí a svářeče.

odpovídá

pracovní čas věnovali přípravě
a studiu cizího jazyka, který jim
umožní snadnější výkon své profese na území zahraničních železničních sítí.

kurzy a zkoušky rozšířily o kurzy
defektoskopie a proběhnou také
i další intenzivní kurzy německého jazyka pro strojvedoucí. Pro
všechny účastníky jazykových
kurzů navíc vznikl Česko-německo-polský slovník nákladní železniční přepravy, který budou moci
využívat nejenom zaměstnanci
účastnící se tohoto projektu.

Podpora Evropské unie

Prioritou je polština
a němčina

V projektu stojí za pozornost
předev ším kurzy německého
a polského jazyka. Do kurzu bylo
nominováno celkem 63 strojvedoucích z provozních jednotek,
které sousedí s německy nebo
polsky mluvícími zeměmi, a kteří tak mohou získané znalosti
uplatnit při výkonech za hranicemi České republiky.
Tito zaměstnanci podstoupili nebo podstoupí ve dvou měsících intenzivní formu výuky, kdy
místo výkonu svojí tradiční profese, tj. strojvedoucího, se každý den dostavili do lavic a svůj

Foto ARCHIV čd CARGO

Pro svářeče jsou zajímavé kurzy
defektoskopie, které patří k těm
obtížnějším. Jsou zaměřeny
na vizuální kontrolu při sváření různých druhů kovů. Do konce října 2010 tak bude proškoleno
v uvedených oblastech celkem
290 zaměstnanců z různých
provozních jednotek a středisek
oprav kolejových vozidel.
Na vzdělávací aktivity získalo ČD Cargo finanční podporu
v hodnotě téměř 9 milionů korun
z prostředků Evropského sociálního fondu z celkového rozpočtu 14,5 milionů korun. Většina
finančních prostředků je použita na financování vzdělávacích
kurzů a mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti
na jednotlivých vzdělávacích akDušan Pouzar
tivitách.

ak bleskovou tiskovou
konferenci novináři už
dlouho nezažili. V pondělí
9. srpna odpoledne ministr dopravy Vít Bárta několika větami oznámil, že
s okamžitou platností pozastavuje proplácení všech
faktur, čímž se fakticky
„zmrazí“ asi patnáctka investičních akcí na železnici, které jsou v kompetenci
Správy železniční dopravní cesty. Jedinou výjimkou bude odstraňování
povodňových škod a provozní servisní opravy infrastruktury, jejichž podíl
bude významnější. Podle
generálního ředitele SŽDC
Jana Komárka, který se tiskové konference účastnil,
se to týká převážně staveb
na 3. a 4. koridoru. Celková
hodnota zastavených prací činí asi 10 miliard korun.
O které stavby se bude jednat, o tom se teprve jedná.
Investiční akce čekají zároveň stavební, věcné
i právní prověrky. Jelikož lze
čekat zápornou reakci zhotovitelů i soudní spory, Ministerstvo dopravy posílí
svůj právnický servis. Po
dle vyjádření Víta Bárty pro
Český rozhlas v momentě, kdy se najdou úspory,
se začnou ihned uvolňovat
jednotlivé stavby „zpátky
do akce“. Ministerstvo dopravy je připraveno jednat
s představiteli firem o výhodnějších cenách a minimalizovat hrozící škody.
SŽDC v souvislosti se situací zřizuje funkci náměstka
ředitele pro audit. Jím byl
ve shodě obou přítomných
představitelů jmenován Pavel Habarta, dosavadní zaměstnanec společnosti
ČD - Telematika.
(mn)
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Požár zastavil dopravu

dpoledne mezi žst.
Malé Svatoňovice a Červený Kostelec se na železničním přejezdu P5467,
v km 29,033, střetl traktor
Zetor 7245 s rychlíkem 856.
Řidič traktoru byl zraněn.
Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a dopravní
značkou Stůj, dej přednost
v jízdě! Škoda předběžně
činí 430 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha.

B

V

ýběrové řízení na dodávky teplých nápojů včetně
zapůjčení strojů do celého
holdingu JLV vyhrála společnost Tchibo. Právě tato
firma nejlépe ze všech uchazečů splnila zadaná kritéria, a od poloviny srpna je
proto v nabídce všech provozoven JLV. Začátkem srpna
tak byly vyměněny kávovary ve vlacích SC Pendolino,
které nyní uvaří i cappuccino a horkou čokoládu.
Spolu s touto změnou byly

instalovány i nové polepy
s logem Tchibo. Dále výměna probíhá na bistrovozech
a části jídelních vozů, kde
však zůstávají standardní kávovary. Teplé nápoje
Tchibo si vychutnají zákazníci na cestách i v bageterii Pappata na autobusovém
nádraží Florenc, ve fastfoo
dových restauracích BURGER KING nebo v restauraci
Momento Vestibul v sídle
společnosti JLV.

Zavolejte si
mikrobus za Prahu

O

rganizace ROPID rozšířila službu mikrobusů
na zavolání. Od 1. srpna mikrobusy zajíždějí i za hranice Prahy. Služba je určena
pro přepravu tělesně postižených a objednat si ji lze
na území obcí přiléhajících
k hlavnímu městu v rámci prvního tarifního pásma, například v Říčanech,
Černošicích nebo Roztokách. V rámci sjednocení
přepravních podmínek jsou
nově cestujícím poskytovány kompenzační pomůcky,
například autosedačka pro
dítě, berle, ortopedický vozík nebo schodolez. Služba je zpoplatněna ve výši
26 korun za jednu jízdu
po Praze. Při cestě do Prahy (v rámci prvního tarifního pásma) zaplatí klient
32 korun, při cestě pouze
po území po přilehlých obcích u Prahy je cena shodná
jako v hlavním městě, tedy
26 korun. Děti od 10 do 15 let
platí poloviční jízdné.
Přepravu mikrobusem
je možné si objednat na telefonu 800 141 756, e-mailem na dispecink@societa.
cz nebo na webové adrese
www.societa.cz.

(sh, jlv, ro)

Malé Svatoňovice
1. srpna

O

ezpečnostní poradci pro
přepravu nebezpečných
věcí společnosti ČD Cargo
řešili na své poradě v polovině července v České Třebové
především otázku, jak dále
pokračovat ve spolupráci s Hasičskou záchrannou
službou Správy železniční
dopravní cesty (HZS). Porady se proto zúčastnil i náměstek ředitele HZS Vojtěch
Pařízek, který informoval
o stávající situaci ve vztazích se společnostmi České
dráhy a ČD Cargo. Po diskuzi obě strany konstatovaly, že drážní Hasičská
záchranná služba je v oblasti zásahů u mimořádných
událostí s nebezpečnými
věcmi nezastupitelná, a vyjádřily se proto pro zachování oboustranné spolupráce.

Káva Tchibo míří
do jídelních vozů

ibžd

Telč
5. srpna

D

NEPŘETRŽITÝ DOZOR. Dispečeři musí výjimečně obsluhovat zabezpečovací zařízení místně z Roztok u Prahy.

Poruchy
zabezpečovacího
zařízení mají kritický
dopad na pravidelnost
a včasnost železniční
dopravy. V Roztokách
u Prahy ale ukázali, že
tyto negativní vlivy se
dají minimalizovat.

Č

tvrtek 29. července 2010
lze nazvat černým dnem
na páteřní trati z Prahy
do Děčína. V 15 hodin a 10 minut
došlo ve stanici Roztoky u Prahy k požáru staničního zabezpečovacího zařízení, konkrétně
k vyhoření reléové místnosti.
Ovládání stanice, která je součástí dálkového řízení tratě PrahaBubeneč – Kralupy nad Vltavou
(mimo) z Prahy-Holešovic, bylo
vyhořením reléových zařízení
definitivně znemožněno. Nastala situace, která je noční můrou
každého výpravčího či dispečera
ovládajícího zabezpečovací zařízení ESA – „fialová smrt“.

Pohotová reakce

Provozní zaměstnanci – včetně
pracovníků SŽDC a AŽD – však
věděli, jak zareagovat. Kromě
toho, že byla přivolána Hasičská
záchranná služba k eliminaci požáru, okamžitě nastala realizace
opatření k obnovení alespoň nou-

PROVIZORIUM. Náhrada za vyhořelé zařízení od AŽD Praha.
zového provozu. „V 15.40 hodin
vyjeli dozorčí z Holešovic a z Vysočan, aby pomohli s nouzovým
uzamčením pojížděných výhybek přenosnými ambulantními
zámky. Pohotovostní výpravčí
mezitím uzamkli výhybky na lib
čickém zhlaví. Pochopitelně byli
alarmováni i udržující pracovníci SSZT a servis AŽD,“ vysvětluje
dramatické okamžiky náměstek
generálního ředitele ČD pro provoz Jiří Kolář.
V 16.25 hodin byly splněny
všechny podmínky pro umožnění jízd vlaků desetikilometrovou
rychlostí přes výhybky, jejichž poloha musela být fyzicky zkontrolována a uzamčena. Vlaky se daly
do pohybu. Vzhledem k tomu, že
byl z činnosti vyřazen i automatický blok a všechna přejezdová
zabezpečovací zařízení v přilehlých traťových úsecích, byl dis-

pečerský aparát informován včas
o nutnosti jízdy vlaků v mezistaničních úsecích Praha-Bubeneč
– Roztoky u Prahy – Libčice nad
Vltavou tak, aby mohl zorganizovat jízdy vlaků odklonem.

Od 12. 8. normální provoz

Vzhledem k náročnosti dopravní služby byl povolán do stanice od 12 hodin následujícího dne
druhý výpravčí, a sice traťový výpravčí z Prahy-Holešovic. „Skutečnost, že všechny vlaky musely
být zastaveny jak u vjezdového
návěstidla, tak přímo ve stanici
kvůli zpravení písemnými rozkazy, a tím, že byla snížena propustnost tratě mezistaničním
provozem a pomalými jízdami,
způsobila až dvacetiminutová
zpoždění,“ uvádí Jiří Cígler, druhý výpravčí ve směně žst. Roztoky u Prahy.

FOTO autor (2x)

Nezaháleli však ani udržující
zaměstnanci SSZT a servis AŽD
Praha. V průběhu nadcházejícího
víkendu provedli dílčí úpravy staničního zabezpečovacího zařízení tak, aby byla zajištěna možnost
ovládat světelné přivolávací návěsti, na pojížděné výhybky kvůli zvýšení rychlosti na 40 km/h
namontovali výměnové a odtlačné zámky. Zneplatnila se návěstidla autobloku, před přejezdy byly
osazeny přenosné návěsti Otevřený přejezd, případně na nich zavedena pomalá jízda.
Od 2. do 8. 8. byla postupně
zprovozněna dvě přejezdová zabezpečovací zařízení u Libčic
nad Vltavou, naplno začaly práce
na zprovoznění provizorního zabezpečovacího zařízení. Dne 9. 8.
začaly dodavatelské zkoušky a nastoupila odborná komise ČD.
Výsledkem nepřetržité práce
bylo zahájení normálního provozu od půlnoci 12. 8. Na koleje se
vrátila městská i dálková nákladní doprava. Jediným přechodným
omezením je pokračování výluky
čtvrté staniční koleje a nutnost
obsluhovat staniční zabezpečovací zařízení místně z Roztok.
Požár tak prověřil schopnost
nejen komunikace mezi všemi
zúčastněnými na znovuobnovení
provozu, ale hlavně připravenost
učinit tak co nejrychleji s minimálními dopady na dopravu.
„Děkuji zaměstnancům za zvládnutí celé situace,“ uzavírá Jiří Kolář. 
václav rubeš

Vestibul v Plané září barvami
Jednoduché řešení
bývá často navíc
levné. Naštěstí u nás
pracují i manažeři,
kteří se nespokojí hned
s první variantou.

Pak už se rozběhl tradiční kolotoč administrativy, schvalování a hledání technických řešení.
V červnu 2010 mohl být vestibul
vyvedený v korporátních barvách
Českých drah předán veřejnosti.
Jak mu to sluší, je na posouzení
cestujících.

N

ení modernizace jako
mo der n i z ace. Pl a n á
u Mariánských Lázní se
v posledních měsících dostává
do tiskových zpráv Českých drah
poměrně často. Probíhá zde totiž
intenzivní modernizace 3. tranzitního koridoru. To ale bohužel
automaticky neznamená, že by
se počítalo s významnými změnami v samotné výpravní budově této stanice. Byla tu sice
modernizována dopravní kancelář i nástupiště a v rámci protihlukových opatření vyměněna
některá okna, s opravou vestibulu se však nepočítalo.

Finanční dohoda

Když už na podzim 2009 bylo
jasné, že prostory, kudy procházejí cestující, zůstanou v původní podobě, přišel Jaromír Půta,
náměstek ředitele KCOD Plzeň,
s nápadem. Vzápětí začal shánět

Inspirace pro ostatní

VÝZDOBA. Při malování zde bílá barva nestačila. 
peníze na úpravu tohoto dobou
a lidskou rukou notně „unaveného“ prostředí. „Po mnoha jednáních nakonec došlo k dohodě
mezi naším KCOD a Regionální
správou majetku Plzeň na společném financování zvelebení vestibulu a osobní pokladny v poměru
zhruba jedna ku třem. My jsme
zaplatili asi 50 tisíc a RSM 150 tisíc korun,“ říká Jaromír Půta.
Vzpomíná i na to, jak po zhotoviteli chtěl přímo ocenění opra-

FOTO AUTOR

vy v jiném než bílém nátěru, což
je vždy o něco dražší varianta.
Regionální správa majetku tehdy argumentovala možností použít pouze bílou barvu, která se
navíc dá lacino a snadno opravit.
„Nakonec se podařilo prosadit barevnou variantu, která je blízká
korporátnímu barevnému pojetí společnosti ČD. Takovou, jaká
je zaváděna mimo jiné na vagonech a lokomotivách,“ vysvětluje důvody Půta.

Pokud by i vás lákala možnost
provést omlazení vnitřních prostor výpravní budovy v obdobném
barevném řešení, pak můžete
Planou následovat. Na jednotlivé
budovy či prostory, které se často
architektonicky i dobou vzniku
výrazně liší, neexistuje nějaký
univerzální recept, nicméně je
třeba určitá pravidla respektovat.
Definice firemních barev a další základní principy obsahuje Základní manuál značky ČD a vzory
veškerých piktogramů, nápisů,
označení, směrových tabulí, staničních tiskovin a také podlahové grafiky najdete v Manuálu
orientačního systému a systému
odbavení ve staničních budovách
ČD. Manuály zpracovalo oddělení korporátní identity Odboru 29
ve spolupráci se Studiem Najbrt.
Materiály jsou na http://dm.ceskedrahy.cz.  Martin navrátil

opoledne mezi žst.
Telč a Sedlejov se střetl na železničním přejezdu v km 18,477 osobní
automobil Renault Laguna s osobním vlakem 28304.
V automobilu došlo ke zranění řidičky a spolujezdce. Přejezd je zabezpečen
výstražnými kříži. Osobním vlakem byla Regionova 814/914.068. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 400
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Brno.

Praha-Vršovice
6. srpna

O

dpoledne v obvodu vršovického depa vykolejil při posunu osobní vůz
řady Bdtax na výhybce číslo
468. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 50 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Chrastava
7. srpna

V

dopoledních hodinách
v žst. Chrastava najel
spěšný vlak 17240 na padající strom. Nikdo nebyl zraněn, byla pouze poškozena
střecha motorové jednotky DB Regio 612.133-8. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Kralupy n. Vlt.
7. srpna

V

nočních hodinách mezi
žst. Kralupy nad Vltavou a Otvovice najel a následně vykolejil osobní vlak
19821 přes spadlý strom
v km 21,820. Lehce byl zraněn strojvedoucí a jeden
cestující. Osobním vlakem
byla Regionova 814/914.033.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Žatec
11. srpna

D

opoledne mezi žst. Žatec západ a Žabokliky se střetl na železničním
přejezdu v km 201,578 osobní automobil Suzuki Jimmy
s nákladním vlakem Pn
67741. Nikdo nebyl zraněn.
Škoda předběžně činí 250 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem

Hostašovice
12. srpna

V

podvečerních hodinách
mezi žst. Hostašovice a Valašské Meziříčí najel
osobní vlak 3106 na spadlý strom v km 63,420. Nikdo
nebyl zraněn. V čele osobního vlaku byl motorový vůz
842.005-1. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.
(MirKo)
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průmysl
Letní práce během
závodní dovolené

P

lánovanou celozávodní
dovolenou využila českotřebovská akciová společnost CZ LOKO k řadě
modernizací a oprav za desítky milionů korun. Týkalo se to především těch
oprav, které by se obtížně prováděly bez narušení výroby. V České Třebové
šlo například o kompletní
opravu komunikace uvnitř
areálu, při níž se vyměnily inženýrské sítě a koleje
a položil asfaltový koberec. Díky generální opravě
a modernizaci získal svislý soustruh nový řídicí systém. Došlo i na kompletní
výměnu světlíků lokomotivní montovny. S využitím
pomoci od Evropské unie se
rekonstruuje pracoviště vylévárny tlapových ložisek
včetně vybavení odpovídající technologií.
V provozovně v Nymburce probíhá rekonstrukce
prostor pro obchodní úsek,
v Jihlavě vznikne pracoviště pro výrobu modulových
bloků. Do konce srpna zde
má skončit i oprava kolejiště s výměnou kolejí a výhybek se zaústěním do jedné
koleje.

Revitalizace nádraží
v Havlíčkově Brodě

Dráhy pod tíhou dluhů

bývalé řecké státní letecké společnosti Olympic Airlines. Prodej
se v tomto případě prodlužoval
nekonečných patnáct let.
„Železniční sektor je typický
pro excesy této země,“ řekl Evripidis Stylianidis, bývalý řecký
ministr dopravy. „OSE stojí Řecko každý den okolo dvou milionů
eur. Pokud byste si vzali taxík, ať
už to je kamkoliv v Řecku, vyšlo
by vás to podstatně levněji,“ popisuje prekérní situaci Stylianidis.
Na jeho obhajobu budiž řečeno,
že pod jeho vedením byl v roce
2009 vypracován transformační
plán. Pak ale jeho politická strana prohrála volby a vše zůstalo
při starém.

V Evropě prý není
jiná země, kde by
železnice vytvářela
takovou ztrátu. Řeč je
o ekonomicky slabém
Řecku, kde tamní dráhy
za sebou vlečou dluh
v astronomické výši
jedenáct miliard eur.

C

o se zadluženou řeckou železnicí? Tamní ministr
dopravy Dimitris Reppas
již v polovině července nabídl
francouzským státním drahám
vstup do řecké společnosti Organismos Siderodromon Ellados
(OSE). Privatizaci totiž požaduje
jak Evropská unie, tak Mezinárodní měnový fond. Oddlužení
železnic je jedním z příspěvků
řecké vlády k záchrannému balíčku, který by měla země obdržet od Evropské unie.
Prodej OSE je neobvykle velkým projektem. V roce 2009 dosáhla společnost podle závěrečné
hospodářské zprávy při obratu
196 milionů eur ztráty ve výši 795
milionů eur. Jen za úroky a další finanční platby OSE zaplatila
429 milionů eur, což bylo o 19 procent více než v roce 2008. Dluhy
tak dosáhly výše 11 miliard eur,
takže na každého obyvatele Řecka, včetně nemluvňat, připadá
částka 1 100 eur.

NA KOLEJÍCH. Železnice v Řecku měří 2 521 km. 

FOTO WIKIMEDIA (3x)

udoucnost vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě, jehož revitalizace
probíhala v rámci projektu Živá nádraží, je od 1. srpna v rukou Českých drah.
Společnost AŽD Praha, která nádraží získala na 30 let
do pronájmu, totiž po společné dohodě s ČD ukončila revitalizaci objektu.
Stalo se tak po mnoha měsících jednání o úpravě
smlouvy, kterou doporučil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nádraží se
v průběhu nedokončené revitalizace dočkalo například rekonstrukce střechy,
prosklené zateplené fasády či nových pokladen. Společnost AŽD Praha dosud
do rekonstrukce investovala asi 20 milionů korun.
Vložené prostředky se podle
původního plánu měly vrátit z pronájmu komerčních
prostor.

VLÁDA PLÁNUJE
ZRUŠENÍ ČTYŘ
AŽ ŠESTI TISÍC
PRACOVNÍCH MÍST.
V PRÁCI. Zdejší nádraží mají problém: přezaměstnanost.

Posouzení o shodě
má právní problém

V

ýzkumný Ústav Železniční přestal od 19. července dočasně vydávat
posouzení o shodě. Stalo se
tak kvůli směrnici Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES ze dne 17. června 2008, o interoperabilitě železničního systému
Evropského společenství,
která mimo jiné slučuje a upravuje předcházející
směrnice platné pro vysokorychlostní a konvenční
evropský železniční systém a k termínu 19. července 2010 tyto směrnice
ruší. Ministerstvo dopravy
sice připravilo a v mezirezortním řízení projednalo implementaci zmíněné
směrnice do českého právního řádu jako změnu nařízení vlády č. 135/2005 Sb.,
o technických požadavcích
na provozní a technickou
propojenost evropského železničního systému, kvůli
změně vlády však tato legislativní změna dosud nebyla oficiálně schválena. ACRI
z tohoto důvodu informovala Ministerstvo dopravy
o tomto problému a požádala o schválení normy v co
nejkratším termínu.

(ažd, acri)

Řecká železnice je nyní tvořena dvěma společnostmi, které by měly v brzké době projít
transformací. Jedná se o dopravce Trainose SA a provozovatele
železniční infrastruktury a železniční sítě Organismos Siderodromon Ellados.

jen loni zaplatila
OSE 429 MILIONŮ
EUR NA ÚROCÍCH
Z ÚVĚRŮ.
Řecký ministerský předseda Giorgos Papandreou si chce
do jednoho roku najít kupce. „Je to ctižádostivý cíl. Kdo
chce takovou radikální změnu,
musí všechny zúčastněné získat na svoji stranu. Tedy nejen
své zaměstnance, ale i věřitele,“
prohlásil Chris Mallon, který
pracuje jako advokát v kanceláři
Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP v Londýně. Mallon byl
mimo jiné poradcem při prodeji

Příliš vysoké náklady
na zaměstnance

Podle údajů bývalého ministra
rozvoje Kostise Hatzidakise vydělávají zaměstnanci OSE čtyřikrát
více než je hospodářský výsledek
z prodeje jízdenek. Výdělečná je

Privatizace jako řešení

B
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TECHNIKA. Celkem 961 km tratí má v Řecku rozchod 1 000 mm.

podle jeho vyjádření pouze jedna jediná železniční trať: spojení Patras – Atény – Soluň. „Vysoké
rabaty z nákladních tarifů pro
určité zákazníky vedou k tomu,
že železniční nákladní doprava je
rovněž v červených číslech,“ říká
Hatzidakis.„Změna není možná
bez politické vůle. Ta ale již nyní
existuje. Plán je realizovatelný.
I když by se realizace protáhla,
řekněme dva až tři roky, bude to
každopádně úspěch,“ říká Giorgos Giannopoulos, ředitel řeckého Institutu pro dopravu.
Řecko chce, aby podnik Trai
nose dosáhl během jednoho
roku vyrovnaného hospodaření.
Za tím účelem se začíná zastavovat provoz na tratích a snižuje
počet zaměstnanců. „I u provozovatele železniční sítě OSE se má
ztráta snížit,“ dodává šéf železnic Panagiotis Theofanopoulos.
V obou podnicích má dojít ke zrušení čtyř až šesti tisíc míst. Vláda
plánuje, že dva tisíce železničářů zaměstná na jiných místech
ve veřejném sektoru. Další dva tisíce zaměstnanců odejdou do důchodu během 24 měsíců, protože
více než polovina železničářů je
starších 50 let. Je třeba ale počítat
i s odporem zaměstnanců a stávkami odborů. STANISLAV HÁJEK
S použitím informací
z deníku Die Presse.

Tunel Engelberg před dokončením
S

e čtyřletým zpožděním bude
ve Švýcarsku 12. prosince uveden do provozu tunel Engelberg
na trati železniční společnosti
Zentralbahn. Slavnostní otevření proběhne o den dříve. Původní termín předání do provozu byl
přitom v prosinci 2006. Vše ale
změnila povodňová vlna, která
v noci z 21. na 22. srpna 2005 způsobila kromě jiných škod i trojí
vážný zvýšený průsak vody právě do nově budovaného tunelu
(až 1 100 litrů za vteřinu). Stav-

baři přitom už od začátku roku
řešili problémy s menšími průsaky. Práce byly proto na dlouhé
měsíce zastaveny a hledalo se řešení. Jednou z navrhovaných variant bylo i upuštění od projektu
a provozování dopravy v původní trase.
Po více než dvouletém přerušení se v listopadu 2007 práce
obnovily. V září 2009 byla dokončena hrubá stavba, následovala pokládka kabelů, trolejového
vedení, osvětlení a instalace pro-

tipožárních opatření. Od letošního února probíhaly práce
na traťovém svršku, včetně výstavby dvou výhyben v tunelu
a instalace ozubnice, a koncem
května začaly práce na zabezpečovacím zařízení. Letos v září by
měly být všechny práce dokončeny. Následovat bude oživení,
zkoušky a zkušební jízdy.
Jednokolejný tunel se dvěma
výhybnami je dlouhý 4 063 metrů. Umožní zkrátit jízdní dobu
mezi Luzernem a Engelbergem

z dosavadních 57 na 48 minut,
což znamená možnost nasazení pouze dvou souprav v hodinovém, popř. půlhodinovém taktu.
Podle současných plánů má dojít ke zvýšení hodinové přepravní kapacity ze 400 na 1 tisíc osob.
Zprovoznění tunelu bude znamenat ukončení provozu na původní trati přes stanici Obermatt
a po navazujícím ozubnicovém úseku se sklonem 246 a 244
promile.
Miroslav Zikmund

německo
Další rekonstrukce
vozů InterCity

D

eutsche Bahn chce
všechny soupravy vlaků
InterCity ještě jednou zrekonstruovat. Více jak 1 500
vozů dosahuje průměrného stáří 32 let. Generace nových IC vozů má přijít
nejdříve v roce 2014. Prvních 220 souprav bude po-

stupně dodáváno až do roku
2020. Koncern chce rovněž
investovat cca 100 milionů
eur do renovace dílů vysokorychlostních vlaků ICE-2.
DB chce tímto krokem zajistit, aby soupravy byly spolehlivější. Jedná se o reakci
na závady a výpadky vlaků
během minulé zimy, která
byla nejtvrdší za posledních
deset let. Každý den v zimních měsících mělo závadu
v průměru 50 až 60 vlaků.

Obhajoba nákupu
britské Arrivy

Š

éf DB Rüdiger Grube obhajuje plány na nákup
britské společnosti Arriva:
„Trhy kolem Německa se
nyní rozdělují. Proto si nesmíme ani my nechat vypálit rybník.“ Koncern DB,
který patří státu, si nyní
připravuje 1,8 miliardy eur
na nákup společnosti Arriva, která působí ve dvanácti
zemích Evropy v oblasti železniční a autobusové dopravy. Dále bude nutno
převzít asi miliardový dluh
společnosti Arriva. Grube
zdůraznil, že pro nákup nebudou použity peníze daňových poplatníků.

Jak velké mají
být dividendy?

S

kutečnost, že spolková
vláda stanovila na čtyři roky pevnou částku dividend Německých drah,
se stala terčem kritiky managementu této společnosti. Stalo se tak v novinách
Welt am Sonntag Grupe,
ve kterých se šéf DB Rüdiger
Grube vyjádřil, že v období
dobrých hospodářských výsledků (po zdanění) by měly
být dividendy vyšší než 500
milionů eur.
Za prvních šest měsíců letošního roku si přitom
nákladní přeprava výrazně polepšila. Železniční
nákladní přeprava se konkrétně zvýšila v Německu
o sedmnáct procent. Celkově jde v pozemní přepravě
o nárůst 15, v námořní přepravě o 25 a letecké o 27 procent (oproti stejnému
období roku 2009). I osobní přeprava nepatrně rostla
a v celkovém hodnocení je
první pololetí výrazně lepší
než stejné období loňského
roku.
(sh)

krátké zprávy ze světa
Státní pomoc drahám Ve hře je uzávěr tratě
v souladu s EU
do Brenneru

Šestkrát týdně náklad Korupce prý ohrozila
ze Sevilly do Madridu bezpečnost dopravy

Ocenění za přístup
k životnímu prostředí

Kontroloři zachovávání pravidel hospodářské soutěže v EU
shledali, že subvence
poskytnuté belgickým
státním drahám sloužily k reorganizaci a vyčlenění složky nákladní dopravy. Podle tamních
médií se mělo jednat o celkovou
částku 355 milionů eur. Naproti
tomu se SNCB Logistics zavázala
výrazně ušetřit na osobních a materiálových nákladech. Evropská
komise se ujistila, že plán na reorganizaci umožní nákladní dceřiné společnosti rentabilní činnost.
Křížové financování mezi prováděním nákladní dopravy a zbytkem aktivit je vyloučeno.

Španělská dcera Německých drah Euro
Cargo Rail začala nabízet šestkrát týdně nákladní dopravu
mezi Sevillou a Madridem. Nová
nabídka s kapacitou 1 300 tun
v obou směrech je hlavně zaměřena na největší řetězec samoobsluh Mercadona. Vlaky na jih
země jezdí denně. Euro Cargo
Rail se specializuje na španělské
potravinářské koncerny. Pro Mercadonu, sídlící ve Valencii, jezdí
dcera DB také mezi Madridem
a Tarragonou. V případě Tarragony a také Sevilly se přepravuje
zboží z přístavů do madridského
ústředního skladu Abronigal.

Švýcarské spolkové
dráhy SBB vyhrály
Cenu za udržitelnost
Me z i n á ro d n í ž e lezniční unie. Vítězná společnost přesvědčila svým
projektem Angažovanost SBB
za udržitelnou mobilitu: příští
kroky. V něm popisuje, jak se má
stát odpovědný přístup k životnímu prostředí součástí strategického rozvoje a organizace. Porota
ocenila široce pojaté téma. Druhou cenu získaly Německé dráhy
za produkty bez emise CO2 Ecoplus a Bahn.corporate Ecoplus.
Třetí cena připadla norským drahám za projekt Měření a management na úseku energie. (kla)

Infrastrukturní dcera
Rakouských spolkových drah ÖBB Infrastruktur AG zvažuje
úplnou uzávěru tratě
Innsbruck – Brenner v létě 2012.
Důvodem jsou nezbytné sanační práce. Existuje i varianta uzavření jedné koleje. V tom případě
by však stavební práce začaly již
v příštím roce. Po pět let by se
jedna kolej uzavírala vždy na dva
měsíce. I při tomto řešení by muselo dojít k úplné uzávěře v rozsahu dvou týdnů: v roce 2011 a 2015.
Sanace zahrnuje výměnu kolejí,
obnovu dvou tunelů a 23 nadjezdů a stavbu nového mostu. Trať
je velmi frekventovaná.

Na dva bývalé manažery vlakové složky
státních drah Trenitalia a tři podnikatele
byly vydány v polovině července zatykače. Trenitalia
měla zadat objednávky v hodnotě 10 milionů eur na údržbu
a bezpečnost nákladních a osobních vlaků spřáteleným firmám
– za protislužby. Před nedávnem
zveřejnil bezpečnostní úřad pro
železniční dopravu zprávu, po
dle které se tragédie z Viareggia,
při které přišlo před rokem o život 32 osob, prý mohla v roce 2009
s ohledem na nedostatečnou
údržbu nákladních vlaků padesátkrát opakovat.
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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.

Letní soutěž
zná vítěze
Přinášíme vám správné
odpovědi a jména
vítězů Velké letní
soutěže Železničáře.

PENZION SAVOY

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

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář
H-Tour
nabízí: u všech zájezdů
děti slevy
v ceně lehátka, pokoje,
apartmány
10.–13. 9. Černá Hora
6 390 Kč
6 noclehů, lehátka,
výlety v ceně
Skadarské jezero, Budva,
NP Lovčen Cetinje,
bus + loď, klášter Ostrog
-------------------------------------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
-------------------------------------5.–16. 10. Jordánsko + Sýrie
29 990 Kč
od Hamá po Wádí Rum,
letenka + taxy
8 nocí + snídaně, bus,
průvodce aj.
-------------------------------------tel./fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Slovensko

O

Volební urny: nádoby, v nichž... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Čirá tekutina; klad; sopečný tuf; terénní kryt;
atletický výkon; telegrafická tečka. – B. Zmizelá pryč; bezhrbý
velbloud; služební pořadí (zastar.); šikmo; tohle; mandel. – C. Slezské
město; zde; svalovina; výherní poukázky; ranní vláha; rozlehlá pole;
španělský mužský titul. – D. Protiklad; pokladna; tlučena; jednotka
elektrického napětí; paže; třpyt; úplně. – E. Harmonie; pražský
železář; dětská hračka; silný provaz; část chodidla; písečný přesyp;
mimoňská textilka. – F. TAJENKA. – G. Olga; umělecké trojice; asijský
jelínek; stromové porosty; žemlovka; usazeniny; velká prostorná
místnost. – H. Lesní žínka; husitská zbraň; lovy; návštěvník; plat;
japonské rýžové víno; Krokova dcera. – I. Otázka při sázce; biblický
bratrovrah; tažná zvířata; rytmický celek; ryzost mince; kaprovité
ryby; kyz železný. – J. Pravoslavný obraz; mládě dravého ptáka;
zlatnická práce; mlha; poté; opis. – K. Obilnina; naříkat (kniž.);
mongolský rolník; setniny; operní píseň; plátěné přístřeší.

útvar druhohor. – 7. Umělá hmota; geometrické těleso. – 8. Český
malíř; volání; část těla. – 9. Dovednosti; stařena (hovor.); lysá. –
10. Vlastní živočichovi ženského pohlaví; znělka. – 11. Cizí směnka;
etiketa. – 12. Plemeno; nálevy; hovězí dobytek. – 13. Souhlas; koupací
nádoba; dvorana. – 14. Spády; hltat. – 15. Kolem; stařešina. – 16. Část
kostry; léčka; filipínská sopka. – 17. Symetrály; doporučení; humno. –
18. Ptačí křídla (kniž.); předlohy. – 19. Kloaka; jen jedna. – 20. Nástroj
žence; přikrývka; druh gibbona. – 21. Jméno bývalého herce
Sklenčky; zvětšovací sklo; zasévati. – 22. Ohbí nohy; indiánský člun.
– 23. Záchrana; nátěrová hmota; název římské desítky. – 24. Obrněné
vozidlo; příjemné; znoj. – 25. Ty druhé; smysly; bezbarvá forma
barviv. – 26. Prudký pokles; rusky „tito“; chemická bojová látka. –
27. Tropická bylina s jedlými hlízami. – 28. Nedělit na poloviny.

SVISLE: 1. Patřící Koljovi. – 2. Pidimužíci. – 3. Kovový prvek; anglicky
„olej“; smyčka. – 4. Edém; starogermánský znak; kujný nerost. –
5. Zástup; šedesát kusů; panečku. – 6. Úřad (zastar.); a sice; nejstarší

Autor: Petr Hajniš

NÁPOVĚDA: A. tras, G. sika, I. aloi, J. tula, 25. kypa.
Znění tajenky: JSOU POHŘBÍVÁNY NADĚJE POLITIKŮ

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.

Nostalgické hodiny v nové podobě

S

chválně jestli najdete rozdíl
mezi oběma fotografiemi. Samozřejmě to myslíme s nadsázkou, jenom se chceme se čtenáři
Železničáře podělit s naším nápadem, jak využít prázdnou plochu
k propagaci našich služeb. První
snímek pochází z 10. října 2008,
kdy bylo slavnostně otevřeno rekonstruované nádraží Praha-Vršovice. Druhá fotografie zachycuje
stav z 8. července 2010, kdy firma
DIRTECHO MEDIA z Příbrami
umístila na hodiny reklamu pobízející k návštěvě Muzea Českých
drah v Lužné u Rakovníka.
Jak k tomu došlo? Po rekonstrukci výpravní budovy, jejíž
součástí byla i renovace nádražních hodin, měli někteří pracovníci RSM Praha pocit, že těmto
hodinám něco schází. Bylo to samozřejmě zaplnění bílého místa, na kterém se možná ještě
po 2. světové válce nacházel re-

ZMĚNA K LEPŠÍMU. Po rekonstrukci výpravní budovy na nádraží
Praha-Vršovice zbylo místo na historických hodinách.

klamní nápis. Jaký konkrétně,
to se nepodařilo zjistit, v archivu RSM Praha se žádná fotografie nenašla.
Zaměstnanci tedy kontaktovali Odbor řízení značky s dotazem,

Foto autor

jak místo pro reklamu využít,
aby bylo v souladu s novou strategií firmy. Z diskuze vyplynulo, že jako nejvhodnější řešení se
jeví použít prázdné místo na nostalgicky vyhlížejících hodinách

potřeb, minimální délka pobytu 2 noci. Cena za 1 noc a za celý
bungalov je 1 120 Kč, cena za 1 noc a celý srub je 800 Kč.
• 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.

• 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!
• 24. 10.– 30. 10. Dudince/Hokovce – hotel Park,
cena: 4 790 Kč/os. zahrnuje: 6 nocí, 6x plnou penzi, vstupní
lékařskou prohlídku, 10 léčebných procedur, vstup do bazénů,
fitness, vstup do sauny (úterý, čtvrtek, sobota 16–18 h). Děti do 3 let
bez nároku na služby zdarma. Možnost polopenze (sleva 500 Kč).
Autobusová doprava za příplatek 700 Kč/os.
• Slovensko – Malá Fatra, kemp Varín u Žiliny – poslední volná místa
Ubytování v bungalovech pro 4 osoby s možností 1 přistýlky, vlastní
soc. zař. a vybavená kuchyňka nebo ve srubech bez soc. zař. (společné
v kempu). Stravování vlastní nebo možnost zakoupení v místní
restauraci, v kempu bazén, venkovní krby, půjčovna sportovních

Bulharsko

Vlakem do Burgasu, poslední přímá zpáteční lůžka a lehátka
Pomorie:
• Penzion Sisa*** a hotel Bílý dům**, ceny od 2 500 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní, děti 2–12 let 50% slevy,
cena zahrnuje 7 nocí se snídaní.
• Soukromé byty a apartmány – nástupy a délka pobytů podle
přání klientů! CENA ZA OSOBU A 7 NOCÍ od 1 800 Kč!
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.
Příplatky: transfery 480 Kč dospělá osoba, dítě 240 Kč, zpáteční
lůžka nebo lehátka T4 1 550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

ČR

• Hotel Babylon**** Liberec – slevy na děti prodlouženy až
do září! Cena 2 690 Kč za dospělou osobu (2 noci, 2x polopenze,
vstupy do aquaparku, IQparku, lunaparku… ke každé dospělé
osobě dítě do 14 let zdarma.
• Hotel Omnia **** Janské Lázně – novinka – 2 390 Kč/os.
zahrnuje: 2 noci, 2x polopenze, masáž – kredit 500 Kč, neomezený
pobyt v bazénu + whirpool, 1x za pobyt volný vstup do sauny
(po předchozí rezervaci), denně ExpressPas kabinovou lanovkou
na Černou horu, hodinový pronájem sportovní haly (tenis,
nohejbal, volejbal), parkovné. Pobyt je možné prodloužit
(každá noc 950 Kč/os.). Děti do 11 let ubytování zdarma,
polopenze za příplatek 200 Kč. Ceny jsou platné pro období
srpen–30. 11. 2010.

k propagaci nostalgických jízd
na železnici. Z toho pak vyplynulo rozhodnutí pro reklamu
na Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka.
Zaměstnanci zmíněného odboru navrhli několik verzí reklamy.
Realizace pak již byla ovlivněna
výběrem dodavatele. Nakonec
se podařilo za rozumnou cenu
necelých čtyř tisíc korun vylepšit vzhled hodin na vršovickém
nádraží. Jejich nová „koruna“
jen podtrhla nostalgické zátiší
tvořené hodinami a rovněž restaurovanou historickou tabulkou určující nadmořskou výšku
206,625 m nad hladinou Jaderského moře v Terstu ještě z doby
Rakousko-Uherska.
Na závěr pokládáme otázku.
Neexistují i ve vaší výpravní budově Českých drah staré hodiny
s nezaplněným místem?
Jaroslav Štička

d 22. července jste
mohli soutěžit s naším týdeníkem o zajímavé
ceny. Postupně jsme otiskli patnáct otázek, které
se vztahovaly k turisticky
atraktivním místům v České republice, ke kterým se
dá dojet vlakem.
Hlavní výhru, spočívající
ve víkendovém zájezdu pro
dva na zámku Loučeň, vyhrála Eva Kopecká ze Záboří nad Labem. Druhou cenu
– pobyt v golfové akademii
Mladé Buky – od nás dostane
Miroslav Kvapil z Turnova.
Den se štábem internetové televize Českých drah vyhrála Hana Helmichová
z Častolovic, poukaz na masáž Antonín Slabý z Prahy 4
a odbornou knihu Vladislav
Šlégr z Vimperka. Správné
odpovědi zněly: 1 – C, 2 – C,
3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – A, 7 – B,
8 – A, 9 – B, 10 – A, 11 – C, 12 –
B, 13 – A, 14 – B, 15 – C.
Výhercům gratulujeme.
Pro ty, kteří by chtěli poznat autora otázek osobně, doporučujeme navštívit
hrad Rožmberk. Kamil Bureš tam v této sezoně působí
jako průvodce, a to konkrétně v těchto termínech:
19.–22. 8., 24.–29. 8. A pozor,
i zde probíhá tradiční historická vědomostní soutěž,
takže kdo nezvítězil nyní,
má možnost si to vyna
hradit.
(hop)

info
Upřesnění k článku
o Anenské pouti

V

Železničáři č. 31 jsme
na straně 2 otiskli článek Anenská pouť s železničními modeláři. Autor
textu nás dodatečně požádal o toto upřesnění.
Správný název spolku je
„Společnost přátel železničního modelářství a železnice“. Modeláři sdružení
v tomto spolku také nemají již asi rok a půl nic
společného s „holickou mašinkou“. Za omyl autora
se redakce omlouvá všem
dotyčným.

• Lázně Teplice v Čechách – novinka – LD Beethoven Antistress
– nástupy ve všední dny, cena 4 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém
pokoji zahrnuje: 3 noci, snídaně – bufet, večeře výběr z menu,
1x termální koupel, 1x částečná ruční masáž, 1x perličková
koupel, 1x masáž plosky nohy, 1x přísadová aromaterapeutická
koupel, 1x fototerapie v kombinaci s oxygenoterapií, 14x denně
vstup do termálního bazénu, 1x denně vstup do fitness.
Bonus – zapůjčení županu po dobu pobytu, poukázka v hodně
50 Kč na čerpání služeb v kavárně lázeňského domu, 20% sleva
z volně prodejných procedur. Cena za víkendové pobyty
5 550 Kč/os.
• Česká Kanada, Nová Bystřice, hotel Fogl – ubytování
ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, vlastní soc. zař.,
TV, pokoje jsou umístěny v zahradě s vlastní terasou, cena za noc
a osobu se snídaní je 480 Kč, min. délka pobytu 2 noci.
• České Švýcarsko, Mikulášovice, hotel Ron – ubytování ve stylově
zařízených 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zař., TV, lednicí
nebo 2lůžkových apartmánech. Cena za osobu a noc se snídaní
v pokoji je 480 Kč, v apartmánu 580 Kč. Od 1. 10. 2010 platí pro
klienty nad 50 let sleva 7 = 5.

Poznávací zájezdy – vlakem

• 27.–31. 10. Alsasko + Lotrinsko, cena 2 990 Kč, 2 místa pro muže,
1 pro ženu.
• 12.–17. 11. Za památkami antického Říma, cena 3 990 Kč,
poslední dvou-třílůžkový pokoj
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz

Kontakty:

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

7

U kořenů českého trempinku

V

neděli 15. srpna jsme
jako Klub přátel krušnohorské železnice oslavili
společně s našimi přáteli ze
sousedního Saska 125. výročí železniční tratě Most
– Moldava – Holzhau – Freiberg – Nossen. Na německé
straně vyjel zvláštní parní vlak z Nossenu přes Freiberg do Holzhau, na české
straně lokomotiva řady 742
s vagony řady Bc (což je dnes
již nostalgická souprava).
Úsek z Holzhau do Moldavy
byl přitom v roce 1945 zrušen a až ke státní hranici
byla trať odstraněna. Dnes
je na této trase budova starého nádraží HermsdorfRehefeld a slouží jako hotel
a restaurace. Proto v tomto
osmikilometrovém úseku
s chybějícím železničním
spojením byla využita náhradní autobusová doprava.
Na Moldavu se jelo českými
historickými vozy přes Dubí
a Osek. Německá souprava
byla dlouho před samotnou
jízdou beznadějně vyprodána. V Moldavě byl pro české
cestující připraven doprovodný program. Vystoupili
členové Divadelní společnosti Panoptikum Maxe
Fische; byla připravena výstavka historických motocyklů a další techniky.

Martin Müller

Výpravčí ukončil
vesnickou rvačku

K

aždoročně se v Bečově
nad Teplou konají historické městské slavnosti. Co se však přihodilo dne
23. července, to by nemělo
dělat dobrou reklamu této
akci. Pokud by nebyl přítomen duchaplný a pohotový
výpravčí Českých drah, který v kritické chvíli zachoval
klid a rozvahu, možná by to
špatně dopadlo.

Ale od začátku. Vracel
jsem se ze slavnosti na nádraží, když se náhle ozval
dupot. Že by to byli pouťoví koníci, které jsem viděl?
Ale pak se ozvalo: „Běžíme
tudy na peron a vy hlavním
vchodem do nádraží.“ Cirkusoví koně přece nemluví!
A potom to začalo. Rámus jako kdyby se přihnala
bouřka nebo uragán. Lavičky, květináče, automat
na kávu a nevím co ještě
ve vzduchu, aby to posupně
padalo na podlahu peronu
a čekárny. Včetně zkrvavených lidských těl. Místní
omladina si přišla vyřídit
celodenní účty s „přespolními šviháky“. Pravá vesnická pouťová rvačka. Jenom
cestující čekající na vlak
do Karlových Varů museli uhýbat, aby také nějakou tu ránu neslízli nebo
aby se o jejich hlavu nezachytil nějaký předmět letící
vzduchem.
Přednosta stanice byl
ale na podobné výlevy asi
zvyklý. Nasadil si červenou „soudcovskou“ čepici,
aby bylo vidět, kdo je úřední
osoba, a jal se znepřátelené
tábory uklidňovat. K jeho
kladu je nutno přiznat, že
ač se účastníci souboje rvali
„jako koně“, podařilo se mu
vzniklý konflikt za určitou
dobu zvládnout a znepřátelené tábory od sebe rozehnat, ač byly proti němu
v přesilovce. Z výše uváděného mi již ale bylo jasné,
proč byla na nádraží uzavřena místní restaurace.
Váš zaměstnanec si určitě
zaslouží pochvalu.

PIKOVICKÝ KOMÍN. Okolo dominanty Posázavského pacifiku projíždí nostalgický vlak tažený lokomotivou Čtyřkolák vyrobenou roku 1916.

V okolí Posázavského
pacifiku vznikaly
první trempské osady
na našem území.
Každý víkend se sem
vypravovaly početné
davy výletníků, které
spojovalo pouto
k přírodě a romantice.

T

ato dráha patří k Praze,
tak jako Pražané patří k ní.
Od května roku 1900, kdy
byl zprovozněn poslední stavební úsek ze Skochovic do Jílového,
existuje stálé železniční spojení z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan. A právě v těchto
nedostupných místech Sázavy
a sousední Vltavy vznikaly oblíbené trempské osady.

Víkendy kolem řek

U nás se trempování rychle rozšířilo od konce 20. let minulého
století. Již v polovině 30. let bylo

masovou záležitostí spojenou
s romantikou táboráků, trempskými písněmi s milostnými texty a připomínkami indiánů.
Nejstarší trempské osady překročily devadesátku a hostí už pátou generaci romantiků. I když
se nevyhnutelně proměňují, pořád si uchovávají svého osobitého ducha. První trempská osada
se jménem Ztracenka vznikla
v roce 1918 poblíž Štěchovic. Po ní
následovaly další osady u Vltavy
a jejích přítoků: Sázavy, Kocáby
a Berounky, ale i v Brdech a postupně v celém Československu.

Bob jménem Hurikán

Nejvýraznější osobou českého
trempinku, navíc spojenou s Posázavským pacifikem, dodnes
zůstává Bob Hurikán. Vlastním
jménem to byl Josef Peterka a narodil se na Žižkově. Od mládí se
projevoval jako dobrodruh, kdy se
zapojoval do tábornického hnutí na Libřici. K přezdívce Bob získal druhou podle osady Hurikán,
kterou pomáhal budovat. Krásným dokladem jeho sociálního

JOSEF PETERKA

N

ejvýraznější osobnost českého trempského hnutí se
jmenuje Josef Peterka alias Bob
Hurikán. Narodil se v roce 1907
na pražském Žižkově. Vyučil se
jemným mechanikem, pracoval
v různých profesích, například
jako spisovatel a cestovatel.
Byl to ryzí idealista, romantik,
snílek a hlavně zlatý kamarád.
Od roku 1931 mu vydatně pomáhala osadní přítelkyně Bó,
vlastním jménem Anna Hůlová, která se roku 1938 stala
jeho manželkou. Během 2. světové války působil v partyzánském hnutí. Zemřel v Benešově
v roce 1965.

POSÁZAVÍ. Trempské hnutí se ve 30. letech stalo masovým trendem.
Kladlo důraz na vztah k přírodě.

cítění byl rekreační tábor u Sázavy, v němž umožnil několika
desítkám mladých nezaměstnaných lidí prázdninový pobyt
zdarma v době hospodářské krize. Potřebné peníze na tento tábor získal i tím, že uspořádal
trempský potlach v Praze-Zlíchově, kam přišlo asi šest tisíc lidí.
Od roku 1939 byl Bob činný
v ilegálním partyzánském hnutí v Posázaví. Benešovské gestapo
k jeho vypátrání použilo agentů
provokatérů. K jeho zatčení došlo v polovině dubna 1945 na nádraží v Čerčanech. Brzký konec
války mu však zachránil život.
Později mimo jiné vykládal železniční vagony ve stanici Luka
pod Medníkem. V 60. letech byl
rovněž zaměstnancem podniku
Automatice železniční dopravy
v Praze.
Kromě toho otextoval a složil
na dvacet písniček a stal se autorem desítek článků, reportáží
i knih (včetně Dějin trempinku,
které dokončil již v roce 1940).
Letos tomu bylo 45 let, co v benešovské nemocnici dne 2. června

FOTO MARTIN NAVRÁTIL

1965 zemřel. Do dnešních dnů
zůstal nejpopulárnější osobou
českého trempinku, nejen toho
v Posázaví.

Jak trávit volný čas

Kdysi se trempové na nádražích
a ve vlacích hlučně zdravili s každým příchozím, protože se s ním
nejen znali, ale byli si opravdovými kamarády. Každý se těšil
na takové shledání, neboť věděl,
že se dozví něco o jiných údolích,
o novinkách s doprovodem fotografií. Tyto doby jsou už pryč.
Rok 1989 znamenal nejen politický zlom v dějinách země
i celé Evropy, ale i zlom ve vývoji trempinku. Lidem se před dvaceti lety otevřely nové možnosti
a úprk do lesů najednou tolik nelákal. Do této doby byl trempink
určitým sociálním protestem,
druhem filozofie, únikem ze
společenské reality. Jeho další
osud je více než nejistý. Možná se
k němu a ke své lokálce Češi zase
vrátí, až je přestanou bavit počítačové hry a vyťukávání tlačítek
Jan Dvořák
na mobilu.

LIBŘICE. V sousedním Zahořanském údolí byla kolébka českého
trempinku. Zastávka zde už dávno neexistuje.

FOTO www.svatojanske-proudy.cz

FOTO sbírka autora

Díl 19.: Ten vagon je nějakej divnej
Na tuhle noční se mi
vážně nechtělo. Kolem
žaludku jsem měl
zvláštní pocity. A taky
že se fakt něco stalo.

S

Jiří Mika

lužba výpravčího mi ubíhala celkem hladce. Než jsem
se nadál, byla půlnoc. První část posunu byla hotová, a tak
jsem si sousedovi řekl o nákladní vlak, nabídnul ho dále, postavil vlakovou cestu pro průjezd
po první koleji a spokojeně si vybalil svačinu. Ještě jsem nesnědl
ani půlku a už přišla předhláška ze dvojky, že se nákladní vlak
blíží. Zkontroloval jsem pro jistotu, že je postavený odjezd, a vyšel
před dopravní kancelář.

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Byla krásná, vlahá červnová noc.
Hvězdy svítily, ale co to? Kromě

Jiskření uprostřed vlaku

hvězd ještě něco jiskřilo. To nebude meteorit. Mimo jiskření bylo
slyšet také pravidelně přerušovaný a dutý rachot. Na nic jsem nečekal, vběhl zpátky do kanceláře
a volal na stavědlo jedna: „Pane
Jindra, shoďte to!“ Tedy dnes si
uvědomuji, že příkaz moc předpisový nebyl, ale signalista správně pochopil a postavil odjezdové
návěstidlo na Stůj. Já sám jsem
ještě stačil vyběhnout ven a dával jsem strojvedoucímu návěst
Stůj, zastavte všemi prostředky.
Strojvedoucí zareagoval a hned to
tam nasypal. Zastavil ještě před
návěstidlem. Z nejhoršího jsme
venku, pomyslel jsem si, teď ještě zjistit důvod jiskření, ba přímo
ohňostroje.
Jak se vzápětí ukázalo, ani
zde se záhada nekonala. Uprostřed vlaku byl plošinový dvouosý prázdný vůz, vykolejený
oběma osami vpravo ve směru jízdy. Vozy před ním a za ním byly

na koleji. Přešel jsem dvakrát kolem vagonu, pořád mi bylo něco
divné, ale nevěděl jsem co. Nebylo na něm nic zvláštního, nebyl
deformován, ani mu žádná součástka nechyběla. Pružnice měl
na svém místě, na ložné ploše ležel kus drátu a nějaké třísky. Stále jsem nevěděl, co nesouhlasí.

K

dyž jsem sloužil jako výpravčí, měl jsem období, kdy se
mi lepila smůla na paty. Zajímavé bylo, že průšvihy přicházely
pouze ve vložených směnách.
Třeba když si Tonda zlomil
nohu. Byl jsem po noční, spokojeně jsem vyspával a v nejlepším mě vzbudil telefon. Volal
náčelník. Musíš přijít na noční,
nikoho jiného nemám. Marně
jsem náčelníka přesvědčoval,
že by měl jít někdo jiný.

Kam zmizelo
dvacet tun nákladu?

Šel jsem za strojvedoucím a vzal
si od něj papíry, že vyškrtnu vůz
z výkazu vozidel. Ani nevím proč,
začal jsem prohlížet nákladní listy. A najednou jsem se zarazil
a oči se vrátily na předchozí doklad: vůz Nsk, ložený, druh zboží
– ingot, hmotnost 20 tun. Vždyť
tam žádný ingot nebyl!
Najednou jsem pochopil, proč
jsem měl divný pocit, když jsem
chodil kolem vozu. Ve schráně
totiž byla vozová nálepka pro ložený vůz, tedy hezky svisle na-

píchnutá na bodlinách k tomu
určených a ne šikmo, jak by tomu
bylo u vozu prázdného. No a pak
se rozjelo nejen šetření nehodové
události, která měla příčinu jasnou od samého počátku, ale i hledání dvacetitunového ingotu.
Náčelník stanice, kterého jsem
se škodolibou radostí vzbudil, si
osobně vylezl na přední stupačku
parní lokomotivy od manipuláku
a vyjel krokem na trať.
Ono se řekne ingot. Ale hledejte ho v noci při baterce v lese. Ale
byl tam, asi tři kilometry před
stanicí, hezky opřený o strom.
Stačil spadnout na správném
místě. Ještě kousek a zřítil by se
z třicet metrů vysokého mostu
do potoka. Odhaduji, že by tam
ležel dodnes. Takhle ho asi za dva
dny kolejový jeřáb s velkou slávou
vytáhl a naložil na nový vůz. Teď
si uvědomuji, že tohle byla vlastně moje první vyšetřená příčina
nehody.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Museum v Rosicích
slaví deset let

32/2010

Luxus a pohodlí pro vyvolené

V

letošním roce slaví Pardubický spolek historie
železniční dopravy už dvacet let své existence. Zároveň na tento rok připadá již
10. sezona jím provozovaného železničního Musea
v Pardubicích-Rosicích nad
Labem. Na sobotu 21. srpna od 9 do 17 hodin je pro
všechny návštěvníky připraven bohatý program
na nádraží v Rosicích –
na nákladišti tu bude vystaven i „spolkový“ trolejbus
9 Tr čísla 353. Současně vyjede historický motoráček
M 131.1 do Chrudimi a Slatiňan, a to dokonce dvakrát.
Ve Slatiňanech bude v době
pobytu tohoto zvláštního vlaku předvedena zdejší
expozice spolku.

Chomutovský
depozitář k vidění

Ž

elezniční depozitář Národního technického
muzea v Chomutově bude
opět přístupný veřejnosti.
Nejbližší návštěvní den proběhne 28. srpna. Důvodem
této akce byl úspěch předchozího dne otevřených dveří na konci června, kdy se
do depozitáře přišlo podívat
asi 2 500 lidí. Ve dvou rotundách starého depa je uskladněno okolo šedesáti starých
lokomotiv i vagonů. Rozsáhlá sbírka se tu nachází
od roku 2007 až do doby, než
bude postaveno plnohodnotné železniční muzeum
na pražském Masarykově nádraží. Zpřístupnění
depozitáře je pro železniční nadšence zřejmě jedinou
možností, jak řadu unikátních vozidel vůbec spatřit.
V Chomutově je uskladněna
i nejrychlejší československá parní lokomotiva.

Vlakem na slavnosti
piva Chodovar

K

COD Plzeň vypraví dne
21. srpna zvláštní vlak
na slavnosti piva konané
v pivovaru Chodová Planá.
Vlak, který by měla tvořit souprava vozů řady Bam
včetně tzv. Bam-bistra, poveze motorová lokomotiva
řady 742 ČD. Trasa je naplánovaná takto: Plzeň hl. n. –
Stod – Staňkov – Poběžovice
– Tachov – Planá u M. Lázní – Chodová Planá a zpět.
Součástí pivovaru jsou dlouhé ve skále ražené sklepy.
Jednotná jízdenka v ceně
100 korun platí i jako vstupenka na slavnosti.

Vysokovský kopec
plný techniky

U

ž počtvrté se na letišti ve Vysokově u Náchoda uskuteční tzv.
Vysokovský kopec techniky. Dne 21. srpna od 13 hodin si tu dají dostaveníčko
nejen auta (včetně veteránů), ale i letadla, různé stabilní motory a parní stroje.
Nebudou chybět statické
i letové ukázky modelů letadel. Vodní dopravu zastoupí modely lodí s parním
nebo elektropohonem. Kolejová vozidla tu sice zřejmě zastoupena nebudou,
ale hned v sousedství jezdí
vlaky Českých drah na trati
026. Moderují Petr Jančařík
a Lukáš Černý.
(mn, hop)

MÍSTO VÝSTAVY. Vstupní prostory do Nizozemského železničního muzea tvoří monumentální neoklasicistní výpravní budova stanice Maliebaan z roku 1874. 

Evropští monarchové
cestovali především
v dřívějších dobách
na oficiální návštěvy
i na dovolenou často
vlakem. Samozřejmě
pouze v luxusním
provedení. Můžete
se o tom přesvědčit
na unikátní výstavě.

P

éče o historické dědictví je
součástí vlastní identity
a kultury. Nejinak je tomu
u železnice, kde se navíc muzejní
sbírky a provoz historických vozidel stávají vítaným marketingovým nástrojem. Salonní vozy
představují absolutní špičku
v parku kolejových vozidel osobní
dopravy. Není proto náhoda, že
Nizozemské železniční muzeum
(Nederlands Spoorwegmuseum)
v Utrechtu pořádá výstavu dokumentující cestování evropských
panovníků po železnici. Své zastoupení tu mají i naše země.

Následník trůnu
a císařovna Sissi

Jeden z nejhodnotnějších exponátů na výstavu „Royal Class,
regal journeys“ zapůjčilo české Národní technické muzeum.
Jedná se o salonní vůz postavený
v roce 1909 pro arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, rakousko-uherského následníka trůnu,
k soukromému užívaní. Firma
Ringhoffer použila tehdy moderní typ skříně, navržený profesorem Gölsdorfem pro rychlíkové
vozy státních drah.

Praktický interiér zahrnoval
salon pojatý jako obývací pokoj,
dále dvě jednolůžkové propojitelné ložnice, dva dvoulůžkové oddíly pro děti propojitelné ve velký
pokoj, toaletu, dvoulůžkové oddíly s toaletou pro služebnictvo
nebo hosty a malou kuchyňku.
K zajímavostem patřilo využití parního topení pro ohřev vody
na mytí.
František Ferdinand si ale vůz
příliš dlouho neužil. Již po pěti
letech totiž padnul za oběť vražednému atentátu v bosenském
Sarajevu a jeho smrt se stala záminkou pro rozpoutání světové
války. Plně funkční a precizně
zrestaurovaný salonní vůz spolu s fragmentem salonního vozu
císařovny Sissi z roku 1856 reprezentuje na výstavě habsburskou
panovnickou dynastii. Exponát
dělá dobré jméno také současnému českému železničnímu
opravárenství.

Královské pohodlí

K dalším hodnotným exponátům výstavy patří například salon britské královny Adelaide
z roku 1842, salon manželky portugalského krále a interiér salonu
ruského cara Alexandra II. z roku
1870. Z nabídky vzácných exponátů, které v Utrechtu objevíte,
vám ještě můžeme doporučit salon dánského krále Christiana
z roku 1871, salon a jídelní vůz belgického krále Alberta z roku 1912
a švédský královský vlak z roku
1930. Pokud se zajímáte o období
po druhé světová válce, můžete si
prohlédnout salonní vozy holandské královny Juliany z roku 1953
a salonní vůz holandské královny Beatrix z roku 1993.

PREZENTACE. Webové stránky muzea se věnují i české účasti.

SALONNÍ VŮZ FRANTIŠKA FERDINANDA

V

ůz zhotovila firma Ringhoffer v roce 1909 pro soukromé
účely následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Salon byl pojat jako
malý obývací pokoj, vybavený
dvěma vysokými čalouněnými
křesly, divanem, dvěma křesílky
a velkým příborníkem.
Na čelní stěně bylo umístěno
podlouhlé zrcadlo s hodinami.
Vedle salonu se nacházela prostorná toaleta. Dvě jednolůžkové
ložnice rodičů byly spojeny posuvnými spojovacími dveřmi. Ze
dvou dvoulůžkových ložnic pro
děti bylo možno vytvořit velký

čtyřlůžkový prostor. Další dvoulůžkové oddíly s toaletou byly
určeny pro služebnictvo nebo
hosty. Samostatná část s velkou skříní, na níž je možno sklopit lůžko, patřila doprovodu. Vůz
měl i malou kuchyňku a byl vybaven signálním zařízením pro
přivolání obsluhy. Parní topení
ohřívalo i vodu na mytí.
Svému účelu sloužil salonní vůz
i v dobách republiky až do 60. let,
kdy byl vyřazen z provozu. Od října 2009 do března 2010 prošel
rozsáhlou rekonstrukcí; je součástí sbírek Národního technického muzea.

Foto Národní technické muzeum, Kateřina Uksová
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Historicky první výstava salonních vozů evropských panovnických rodů v muzeu v Utrechtu
se koná do 5. září. Máte tedy ještě něco přes dva týdny, abyste ji
navštívili. Do Utrechtu se z České republiky dostanete použitím
přímých vozů Praha – Amsterodam na nočním vlaku švýcarské společnosti City Night Line.
Z hlavního nádraží v Utrechtu
lze k muzeu dojít příjemnou procházkou přes historické centrum
města, anebo použít vlak do zastávky Utrecht-Maliebaan.

Výprava do minulosti

Návštěva Nizozemského železničního muzea je opravdu strhujícím zážitkem. Kromě zdařilé
výstavní haly a stavědla je součástí muzea i původní výpravní
budova stanice Maliebaan z 10.
června roku 1874. Dobová výzdoba, oddělené čekárny pro cestující
1., 2. a 3. vozové třídy působí jako
„opravdové“. Muzeum je rozděleno na část badatelskou, poznávací, prezentační a odpočinkovou.
Děti tu mají malou železničku.
Návštěvník se vstupem do muzea ocitne ve světě železnice
19. století. Monumentální křídlovou neoklasicistní budovu
nechala postavit Holandská železnorudná dráha. Architektem byl
pravděpodobně van Gendt, který se později účastnil prací na výpravní budově hlavního nádraží
v Amsterodamu. Holandské železniční muzeum vzniklo v provizorních prostorách v roce 1927
a v roce 1953 přesídlilo do tehdy
již nevyužívané výpravní budovy
stanice Maliebaan. Každoročně
zavítá do muzea na 125 tisíc návštěvníků. 
Roman Štěrba

Která věž u nás je opravdu nejšikmější?
Podle článku
z Železničáře č. 24 se
má nejšikmější věž
v Česku nacházet
v Ústí nad Labem. Ale
není třeba v Karviné?

Š

ikmost se dá měřit různě.
O prvenství v této „disciplíně“ se na našem území
uchází věž kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem.
Co se týče velikosti vychýlení, tak
snad má šanci, ale podle velikosti úhlu se podobným rekordem
může pochlubit i město Karviná.
Tamní barokní kostel svatého Petra z Alkantary z roku 1736
je nakloněn celý, a to v důsledku
intenzivní důlní činnosti. Přímo

pod kostelem bylo totiž v minulosti vytěženo dvacet sedm slojí
uhlí. V důsledku poddolování se
kostel propadl již bezmála o čtyřicet metrů a je nyní vychýlen
o 6,8 stupňů, což je o 1,74 stupně více než zmiňovaná věž v Ústí
nad Labem. Důlní vlivy se samozřejmě nepříznivě podepsaly
na statice stavby.
Kostel svatého Petra z Alkantary se nachází v městské části
Doly. V minulosti byla naplánovaná jeho demolice. K ní ale naštěstí nedošlo a v letech 1994
až 1995 byl farní kostel naopak
podroben generální opravě; následně se zaskvěl v plné kráse.
Před hlavním průčelím kostela stojí socha Panny Marie představující hodnotnou lidovou
kamenickou práci z roku 1861.

NA STRANU. Věž kostela svatého Petra z Alkantary je kvůli intenFOTO IVAN SKULINA
zivní těžbě uhlí vychýlena o 6,8 stupňů.

Vpravo vedle hlavního vchodu
stojí kamenný kříž z druhé poloviny 19. století. Z celkového počtu
soch souboru dvanácti apoštolů,
které v areálu dříve stály, zde už
dnes zůstaly jen tři. Vedle kostela stojí dva menší sakrální objekty. Jedním z nich je kaplička
a hrobka rodiny Fornerů. Mezi
nejpamátnější objekty interiéru
kostela patří kamenná křtitelnice z první poloviny 15. století,
která se dodnes používá. Obraz
patrona kostela sv. Petra z Alkantary, umístěný v presbytáři, patří
mezi památky chráněné státem.
A na závěr informace, jak se
ke kostelu dostat veřejnou dopravou. Stačí využít autobusů
531, 532 nebo 533 a vystoupit, až
se ozve Karviná, Doly, zastávka
Gabriela. 
Petr Mitáček

