Nezapomeňte
na letošní
Den železnice
25. září.
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Mladý talent
od Pendolina
Vydali jsme se na návštěvu
za zručným technikem
Tomášem Hladíkem. STRANA 7

Děčínské tratě
po záplavách

Rhétská dráha
nasadila Allegru

Provozní zaměstnanci budou
muset řadu měsíců zajišťovat
náhradní dopravu. STRANA 2

Otestovali jsme kvalitu jízdy
v novém hnacím vozidle
ve Švýcarsku.
STRANA 5

krátce

sloupek
Čas náprav
a porozumění

Certifikát kvality
pro osobní dopravu

Mezi hlavní úkoly
nového managementu
ČD Cargo patří návrat
k zisku a napravení
vztahů se zákazníky.

P

o několika dnech v čele
představenstva společnosti ČD Cargo bych rád
zaměstnancům Skupiny
České dráhy i široké veřejnosti představil své prvotní úvahy a plány. Prioritou

N

áměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek
dne 25. srpna obdržel certifikát ISO 9001. Za firmu
ISOQAR, která u Českých
drah provedla audit, předali certifikát provozní ředitel
britské centrály Roger Wood
a zástupce české pobočky
Pavel Časta. Recertifikace
navazuje na úvodní certifikaci vybraných činností,
která proběhla na Odboru
osobní dopravy a přepravy
v roce 2007. Rozšiřování zavedeného systému zahrnulo všechny činnosti, které
přímo souvisejí s přepravou
cestujících, zejména s jejich
odbavením, zabezpečením
prodeje jízdních dokladů,
doprovodem vlaku a nasazením vozidel do provozu.

Do čela ČD Cargo
Jiří Vodička

V

alná hromada ČD Cargo, tvořená představenstvem společnosti České
dráhy, provedla na svém zasedání dne 24. srpna personální změny ve vedení
firmy. Po projednání s ministrem dopravy na vlastní
žádost ukončil své členství
v představenstvu ČD Cargo
Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah. V této pozici ho nahradil Jiří Vodička
ze společnosti Fio. Zároveň došlo ke změně v dozorčí radě ČD Cargo, kde jejího
předsedu Oldřicha Vojíře
vystřídal Petr Žaluda.

Pojede na zámek
díky Železničáři

V

ýherkyně letní soutěže Železničáře převzala
první cenu. Eva Kopecká ze
Záboří nad Labem si v úterý 31. srpna vyzvedla kupon
na dvoudenní romantický pobyt na zámku Loučeň. Kromě toho jí zástupci
redakce obdarovali odbornými publikacemi s železniční tematikou. Kupon
s první cenou jí slavnostně
odevzdala Jitka Kocyánová
z Odboru řízení značky.

Posila vozů
na konci prázdnin

K

vůli končícím prázdninám České dráhy posílily
kapacitu dálkových vlaků. Opatření se týkala neděle 29., pondělí 30., úterý
31. srpna a v jednom případě
středy 1. září. Cestující měli
k dispozici o jeden nebo
o dva vozy navíc. V mezinárodních spojích se jednalo o EuroCity na trati Praha
– Košice a Praha – Žilina,
u vnitrostátních spojů InterCity a rychlíků například
o vlaky na tratích z Prahy
do Brna.
(tis, hop, nev)

Jiří
Vodička
Předseda
představenstva
ČD Cargo

PRO ZÁKAZNÍKA. Navzdory pětileté výjimce z evropské legislativy budou České dráhy poskytovat finanční kompenzaci za nadměrné
zpoždění u vlaků vyšší kvality ve vnitrostátní dopravě. Odškodnění se týká rovněž snížení kvality během cesty.
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Nový systém odškodnění
Od 20. září
spouštíme pilotní
projekt odškodnění
cestujících za zpoždění
a nepohodlí při
vnitrostátní cestě
vlakem. Zvyšujeme tak
kvalitu našich služeb.

P

ilotní projekt se bude týkat
spolehlivosti a kvality především vlaků vyšší kvality
– SuperCity, EuroCity a InterCity. Nový systém v příštích týdnech zavádíme navzdory tomu,
že České dráhy nemají ze zákona
povinnost odškodňovat cestující při zpoždění vlaků nebo snížené kvalitě služeb ve vnitrostátní
přepravě.

Kvůli zpoždění

U vlaků EuroCity a InterCity budou moci cestující žádat
o kompenzaci při zpoždění způsobeném Českými drahami
ve výši 60 a více minut. Při zdržení vlaku nad 60 minut bude
mít cestující nárok na odškodné

v podobě voucheru ve výši 50 korun, při zpoždění nad 120 minut
bude jeho hodnota 100 korun.
U vlaků SuperCity bude vznikat
nárok na odškodnění při zdržení pouhých 30 minut. U těchto
vlaků bude kompenzace ve výši
ceny rezervace, kterou cestující
uhradil, tedy 100, resp. 200 korun. O odškodné u všech tří typů
vlaků budou moci žádat cestující
s jízdenkami v hodnotě nad 300
korun na osobu, cestující s Kilometrickou bankou s odpočtem
nejméně 300 km na osobu, držitelé síťových jízdenek In-gold
a In-gold Business.
Kompenzace za zdržení se budou vztahovat pouze na zpoždění způsobená Českými drahami.
Nebude tedy například možné
kompenzovat zdržení vlaku ze
zahraničí, zpoždění způsobená
zásahem tzv. vyšší moci, jako
jsou nehody, usmrcení osob v kolejišti, vichřice a povodně, ale
také v případě zpoždění způsobeného jiným subjektem, např. při
poruše zabezpečovacího zařízení nebo při závadě na trati, které
jsou v působnosti Správy železniční dopravní cesty.

KDY je nárok
NA náhradu
• Vlak EuroCity a Inter
City má zpoždění 60 a více
minut.
• Vlak SuperCity má zpoždě
ní 30 a více minut.
• Na vlak SuperCity je nasa
zena náhradní souprava.
• Ve vlaku EuroCity a Inter
City chybí vůz 1. třídy.
• Ve vlacích vyšší kvality není
k dispozici funkční klimati
zace v letním období nebo
v zimním období topení.
• Cestujícímu ujede poslední
přípoj. (Týká se všech typů
vlaků.)
S výjimkou posledního pří
padu nárok vzniká pouze
tehdy, pokud cestující má jíz
denku minimálně v hodno
tě 300 korun nebo si odečetl
aspoň 300 km na Kilometric
ké bance nebo vlastní aplika
ci In-gold či In-gold Business.
Vždy se odškodňuje pouze
za situace zaviněné ze strany
Českých drah.

Kvůli nepohodlí

České dráhy nabídnou cestujícím
také kompenzace za nepohodlí.
U vlaků SuperCity cestující získá
zpět plnou cenu místenky v případě nasazení náhradní soupravy.
U vlaků EuroCity a InterCity mohou cestující získat kompenzaci
ve výši 50 korun za nezařazený
vůz 1. třídy a všichni cestující spojů SuperCity, EuroCity a InterCity mohou získat v letním období
odškodné ve výši 100 korun za nefunkční klimatizaci ve voze, který je klimatizací vybaven. V zimě
se kompenzace vztahuje na vozy
s nefungujícím topením.
Všech cestujících bez ohledu
na typ vlaku a výši zaplaceného
jízdného se týká opatření související se zajištěním dopravy do cíle
cesty v případě ujetí posledního
přípoje. České dráhy v takové situaci zajistí dopravu náhradním
vlakovým spojem, náhradním
autobusem nebo umožní cestujícím využít spoje jiného dopravce.
V takovém případě ČD následně
proplatí náklady za cestu s jiným
dopravcem. V mimořádných případech mohou cestující použít
taxi. 
PETR Šťáhlavský

je dostat se co nejdříve zpět
k ziskovému hospodaření.
Ztráty za první tři čtvrtletí
se nám pravděpodobně v letošním roce již nepovede
vyrovnat. Ale do konce letošního roku učiníme taková opatření, abychom byli
v roce 2011 již v zisku. ČD
Cargo musí být opět ekonomicky silným, státem ovládaným dopravcem.
Mezi své priority řadím
změny fungování obchodních vztahů se zákazníky.
Ucelenou představu o novém obchodním modelu již
mám a představím ji po doladění pro prostředí železniční dopravy.
Čekají nás i úsporná
opatření, abychom mohli nabídnout zákazníkům
konkurenceschopné ceny
za dopravu. Zdůrazňuji ale,
že neplánuji bezúčelné, nepromyšlené radikální snižování počtu zaměstnanců.
To je podle mě pouze krátkodobý efekt, nikoliv cesta k dlouhodobě ziskovému
hospodaření.
Zajímají mě názory lidí,
kteří mají se železnicí dlouholeté zkušenosti. Abych je
mohl vyslechnout, navštívím v nejbližších týdnech
všechna hlavní pracoviště
a provozy společnosti i odborové centrály. Těším se
na spolupráci se všemi, kteří jsou na straně ČD Cargo.

anketa

Pomáhali jsme roztančit Prahu

Čím vás zaujaly ČD
na Pražském jarmarku?

Za přítomnosti našich
hostesek a slona
Elfíka se na pražském
Ovocném trhu
skotačilo a juchalo.

Důchodkyně
S chutí jsem si
přečetla časopis ČD pro vás.
A taky jsem si
vzala bonbon.

C

entrum hlavního města
po šest dnů ožilo hudbou,
zpěvem a tancem. Od 26.
do 31. srpna sem totiž na Pražský jarmark zavítaly desítky domácích i zahraničních souborů,
které přilákaly davy zvědavých
kolemjdoucích. Generálním
partnerem již sedmého ročníku
folklorního festivalu byly České
dráhy.

Petrobarevné krasavice
a opálení mladíci

Festival pořádala společnost SOL
group a Folklorní sdružení České republiky. Domácí klasiku zde
reprezentovaly soubory Jizerka
z Liberce, valašský soubor písní
a tanců Sedmikvítek z Frenštátu, Šardičan, vojenský umělec-

ký soubor Ondráš z Brna anebo
Brněnský orchestr lidových nástrojů. Ze sousedního Slovenska
dorazily formace Jánošík, Fialka
a Detva. Posluchačům byly blízké i melodie rumunských, italských, maďarských či belgických
sdružení.
Exoticky se zde vyjímali hudebníci a tanečníci z čínského
Guizhou, Venezuely, Nového Zélandu, tureckého Izmiru, Izra-

ele, Kypru nebo Kapverdských
ostrovů. Působivá byla bezprostřednost souborů ze Srbska, Řecka a Rumunska. Skupina Cripple
Creek Cloggers z amerického
Tennessee neváhala na pódium
do kola vytáhnout i několik posluchačů a členů jiných souborů.
Oficiální zahájení festivalu Pražský jarmark proběhlo ve čtvrtek, mimo jiné též číší
vína v sídle primátora. Účinkující umělci se kromě Ovocného
trhu v pátek rovněž
představili na Sta-

roměstském náměstí, odkud se
za zvuků hudebních nástrojů
vydali v krojovém pochodu přes
Celetnou a Příkopy. A věřte, že
na temperamentních Srbech,
Italech anebo nespoutaných
pestrobarevných krasavicích
a opálených mladících s obřími
sombréry z mexického souboru
Huyeitlatoani mohli přihlížející oči nechat.

Úsměvy až
do nočních hodin

České dráhy rozprostřely svůj
stánek nedaleko hlediště. Lidé
se zde zajímali především o informace o tarifních nabídkách,
které ochotně poskytovaly od půl
druhé odpoledne do nočních
hodin usměvavé hostesky Barbora Soukupová a Vlaďka Kouglová. A také nabízely propagační
předmět y a dětem bonbony s logem naší společnosti. Pokud se
jich tedy nechopil plyšový slon
Elfík a nevyšel s nimi přímo
mezi diváky.
Martin Navrátil

Jitka Procházková

Petr Šohajek

Výpravčí
Dozvěděl jsem
se, jak mohu
coby držitel
jízdních výhod cestovat SC Busem
do Norimberka.

Simona Zabilanská

Úřednice
Zaujala mě nabídka možnosti
cestovat pohodlně vlakem do zahraničí, třeba jen na otočku
do Drážďan, Vídně, Budapešti za dobrou cenu. A taky
to, že skupinová jízdenka,
kterou bych ráda využívala,
platí už od dvou osob.
(mn)
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Aktuality

nabízíme
Děti na výlet
nejen do Prahy

34/2010

Děčínsko po záplavách

N

ejvětší modelová železnice přichystala pro zaměstnance Českých drah
zajímavou nabídku. Pokud
se v sobotu 25. září prokážete při vstupu do Království
železnic služební In-kartou
ČD, máte vstup zdarma.
Na pokladně vám vyda-

Ú

tých) a konzervatoře, dětské
domovy a ústavy náhradní péče pro děti do 16 let.
Jízdenka je vždy zpáteční
a platí ve 2. třídě. Nabídka
se dá využít pouze v úterý, středu, čtvrtek, sobotu
a neděli a ve státem uznané svátky či dny pracovního
volna. Jízdenka platí vždy
do půlnoci prvního dne
platnosti a může znít z kterékoliv stanice (zastávky),
kde staví vlaky ČD, a to vždy
do stanice Praha hl. n., Olomouc hl. n. nebo Brno hl.
n. Minimální počet cestujících ve skupině je deset,
z toho pouze dva mohou být
pedagogický dozor starší 18
let, maximální počet cestujících odbavených na jeden
doklad je třicet, jízdenek je
ale možné mít několik. Pedagogický dozor starší 18 let
může být vždy jeden ke každým dalším čtyřem žákům
u skupin nad deset osob. Seznam muzeí zapojených
do akce i další podrobnosti
jsou na www.ceskedrahy.cz
ve zveřejněných tiskových
zprávách. 
(poš)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 21.–27. 8.

Do Království
železnic zdarma
Přijeďte oslavit Den
železnice mezi modely
mašinek a vagonů
na pražském Smíchově.

Nabídka na cenově
výhodné výlety školáků
pokračuje: na podzim
kromě Prahy také
do Brna a Olomouce.
spěšná akce Českých
drah pro děti ze základních škol a dětských domovů na výlety do hlavního
města od 1. září pokračuje. Nově bude možné kromě
Prahy cestovat také do Olomouce a do Brna, a to odkudkoliv z ČR jen za 80
korun na osobu. Nabídku mohou školy využít až
do 11. prosince. Od září také
vzroste počet muzeí, která
nabídnou školám slevy ze
vstupného. Nabídka nazvaná Děti na výlet je součástí Junior programu Českých
drah. Od začátku března
do konce května ji využilo
přes 33 tisíc dětí.
Nabídka Děti na výlet je
určena pro výlety pořádané základními školami pro
žáky do 9. ročníku, víceletými gymnázii pro žáky
do kvarty (u osmiletých)
nebo sekundy (u šestile-

pro vás

KONTROLA. Poškozenou trať si prohlédli náměstkové ředitele RCP Ústí nad Labem Eduard Tržil (vlevo) a Rudolf Galbavý.

Nedávné záplavy, které
postihly sever České
republiky, způsobily
škody na několika
tratích na Děčínsku.
Nejhůře dopadla
dráha z Benešova nad
Ploučnicí do Jedlové.

P

řívaly deště v pátek 6. srpna
postupně zvedly hladinu
některých malých vodních
toků až o několik metrů. Během
následujícího víkendu se staly
z mírumilovných lesních potoků
během hodin rozbouřené řeky,
které s sebou braly vše, co jim přišlo do cesty. Bohužel se vodnímu
živlu dostala do cesty na několika
místech i železnice, která je nyní
v některých úsecích v zoufalém
stavu. Zaměstnanci dráhy tak
budou muset řadu měsíců pracovat ve ztížených podmínkách.

škody na kolejích v Ústeckém kraji

N

a území Ústeckého kraje byl
zásadně poškozen úsek Čes
ká Kamenice – Mlýny – Kytli
ce – Jedlová na trati 081, včetně
stanice Benešov nad Ploučnicí.
Na pravobřežní železniční magis
trále podél Labe (trať 073) zůsta
la pod vodou stanice Těchlovice
a řádění živlu se nevyhnula ani
mezinárodní spojnice Praha – Dě
čín – Berlín, kde voda poškodila
přejezd na Přípeři. U Povrl došlo

k sesuvu skalního masívu, kte
rý skončil v traťovém tělese. Před
běžné škody činí jen v Ústeckém
kraji asi 355 milionů korun.
Provoz je postupně obnovován,
dráha Česká Kamenice – Jedlo
vá se ale dočká znovuzprovoznění
nejdříve koncem letošního listopa
du. Zbývající poškozené tratě sice
již byly provizorně zprovozněny,
ale i na nich proběhnou další opra
vy v průběhu října a listopadu.

Ve službě 24 hodin

V sobotu 7. srpna, kdy začalo ničivé dílo zkázy, měl denní službu
ve stanici Mlýny Václav Sedmík.
„Dobře si pamatuji na výpravu
vlaku, který odjíždí minutu před
devátou ranní směrem na Jedlovou a Rumburk. Krátce po odjezdu mi zavolal z vlaku mobilním
telefonem kolega, že se přes přejezd na vjezdu do stanice valí
proudy vody. Okamžitě jsem
odešel obhlédnout situaci a začal
volat kolegům výpravčím v okolních stanicích a také provozním
dispečerům. Po krátké poradě
a na doporučení hasičů byl zanedlouho provoz na trati zcela zastaven,“ vzpomíná výpravčí.
Dále se podle jeho slov dalo
jen bezmocně přihlížet obrov-

MLÝNY. Výpravčí Václav Sedmík místo vlaku vypravuje mikrobus.
ským přívalům vody, která se
postupně dostávala všude, kam
jen mohla. Václav Sedmík tehdy
ve službě strávil celkem 24 hodin,
protože díky pohromě jej ani nikdo nemohl vystřídat. Trať byla
na několika místech natolik poškozena, že by po ní ani žádný
vlak neprojel. To ale ještě v daný
okamžik výpravčí nevěděl.
„Pochopitelně mně hlavou letělo všechno možné, obzvláště
v té dlouhé deštivé noci, kdy jsem
na stanici zůstal zcela sám. Nebyly to příjemné pocity a nechtěl

bych to již nikdy zažít. Samozřejmě že má člověk obavy nejen
o vlastní život, ale i o práci – to
v případě, že by se trať nenávratně poškodila. Pak by mohla být
zrušena a to by byl asi i konec nás,
provozních zaměstnanců. Nikomu bych takový zážitek opravdu
nepřál,“ říká Sedmík.

Místo vlaků mikrobus

Náhradní doprava zde probíhá zatím po silnici. V současné
době jezdí jeden expresní autobusový spoj v trase Česká Kameni-

Foto autor (2x)

ce – Rumburk, který ale nezajíždí
do Mlýnů, Kytlice a Jedlové. Kromě toho jezdí ještě mikrobus
z Kytlice přes Mlýny do České Kamenice, který navazuje na vlaky
do Děčína, a případně autobus
do Rumburka.
„Všechny autobusy jezdí podle
vypracovaného výlukového jízdního řádu. Zatím jsme nezaznamenali stížnosti, že by například
mikrobus kapacitně nestačil.
Na tuto trasu opravdu nemůžeme zatím řadit velký autobus,
protože by na tamní úzké silnici,
která byla také poškozená vodou,
měl patrně problémy s manévrováním,“ říká vedoucí skupiny
jízdních řádů a technologie ústeckého KCOD Valerie Votočková.
Současně jezdí vlaky z České
Lípy na trati 080, které normálně
končí na Jedlové, až do Rumburka
(v časech původních vlaků linky
U8). Cestující z Rumburka a nácestných stanic mohou tyto vlaky použít k jízdě do Děčína přes
Českou Lípu bez doplatku jízdného za cestu oklikou. Přeprava
jízdních kol není v autobusech zajištěna, cestující s koly mohou použít spoje přes Českou Lípu.
„V mikrobusu není vlaková
četa, ale na některých spojích
jsou nasazováni vlakoví revizoři, kteří mimo jiné odbavují cestující. Ve velkých autobusech,
které jezdí z České Kamenice až
do Rumburka, je standardně přítomen vlakvedoucí, který provádí
běžné odbavování. Chápu, že tato
opatření přinášejí komplikace zákazníkům, ale i díky pochopení
Ústeckého kraje jezdí například
autobus z České Kamenice přímo
do Rumburka bez nutnosti dalšího nuceného přestupu v Rybništi,“ dodává Valerie Votočková.
MARTIN HARÁK

jí jednu vstupenku pro dospělé. Jedná se o speciální
nabídku platnou pouze tento den.
V Království železnic uvidíte stovky metrů kolejí, desítky modelů lokomotiv,
zmenšené vesnice, města,
lesy, pohyblivé automobily, které si dávají přednost
na křižovatkách, a světelnou atmosféru střídání dne
a noci. Na více než 2 800 m2
zábavy pro malé i velké najdete také největší výstavu
současné produkce stavebnice LEGO ve střední a východní Evropě a největší
výstavu mašinky Tomáš
v Evropě vůbec. Pro děti
je připraven Pompo dětský koutek se stavebnicemi
LEGO, projekce oblíbených LEGO filmů, herní
konzole XBOX a spousta
další zábavy. Expozici najdete na Stroupežnického
23 v Praze 5, asi 80 metrů
od stanice metra B Anděl.
V sobotu zde mají otevřeno od 9 do 21 hodin. Poslední lístky vydávají do hodiny
před zavírací dobou. Fotografování a pořizování
videosnímků je během návštěvy bez omezení!  (red)

info
V Chornicích slavili
už v loňském roce

V

šem čtenářům se omlouváme za omyl, který se
nám stal v minulém čísle
v pozvánce na dva parní
vlaky v Chornicích (na str.
8). Jedná se o akci, která se
uskutečnila 5. září 2009! Letos tam kvůli tomu rozhodně nejezděte. Informaci
jsme převzali ze zdroje, kde
nebylo jasné, že se píše o minulém roce. Děkujeme vám
za pochopení i shovívavost.

(mn)

Podmořský svět u druhého nástupiště
■ 5 % pozitivní
■ 3 % negativní
■ 3 % ambivalentní
■ 89 % neutrální

M

édia obracejí pozornost
na snahy Ministerstva
dopravy, které se snaží přesvědčit krajské samosprávy, aby zrušily některé málo
využívané vlakové spoje.
Novináři si rovněž všimli, že České dráhy nechají zmodernizovat 58 vagonů
pro expresní vlaky EuroCity
a InterCity. Pozornost médií
se upírala i k nově testovaným vlakům, které se České
dráhy chystají koupit pro regionální dopravu. Testovací
souprava Regio-Shuttle při
zkušebních jízdách na Olomoucku „mizela z kolejí“.
Ačkoli vlak po trati projížděl, systém tvrdil, že daná
kolej je prázdná.

Cestující na nádraží
v Otrokovicích
nyní procházejí
pod rozšířenou
hladinou moře
i africkou krajinou.

V roce 2006 se proto SDC Zlín
ve spolupráci s městem Otrokovice rozhodla požádat místní
Základní uměleckou školu o výtvarné řešení podchodu tak, aby
nevzhledné malůvky nahradily
v nejexponovanější části barevné motivy. Potom by totiž nezbyl prostor pro jakékoli graffiti
a sprejeři by měli smůlu.

S

tačí udělat pár kroků od výstupu z vlaku a už se ocitnete v hlubinách moře.
Samozřejmě jenom symbolicky. Skupina mladých výtvarníků z Loštic a Troubelic totiž pod
odborným dohledem strojaře
Romana Peška rozšířila výmalbu podchodu v železniční stanici Otrokovice.
V úterý 17. srpna přišli za výzdobu osobně poděkovat ředitel
Správy dopravní cesty Zlín Ladislav Kašpar s náměstkem Ivanem
Vránským, starostka Otrokovic
Radoslava Matuszková a Václav Hrubý, jednatel firmy VHH
Thermont Troubelice, která pomáhala s financováním akce i organizací prací.

Práce během
patnácti víkendů

MEZI RYBAMI. Mladí výtvarníci z Loštic a Troubelic pracovali na další
části výzdoby podchodu ve stanici Otrokovice.

Druh boje proti
sprejerům

Nezvykle vyhlížející podchod byl
vybudován v roce 2000 v rámci koridorové stavby, aby zajistil bezpečný přístup cestujících
na druhé nástupiště u druhé traťové koleje tratě Břeclav – Přerov.

Foto AUTOR

O tři roky později byl prodloužen
pod celým kolejištěm. Denně tak
podchod využívají tisíce občanů
Otrokovic, místní části Kolonka
i zaměstnanci přilehlých firem.
Krátce po zprovoznění se podchod stal terčem sprejerů, takže
působil nepříznivým dojmem.

„Jako ústřední námět pro grafickou výzdobu děti zvolily podmořský svět. Procházející měl
mít pocit, že se pohybuje v oceánu,“ vzpomíná ředitel Ladislav
Kašpar. Výzdoba splnila svůj
účel a hlavně se líbila zdejším
občanům.
Zbývalo už jen vyřešit výstupní prostor na druhý peron, jehož
prázdné plochy začaly hyzdit
chaotické nápisy. Prostory výstupních schodišť školáci pojali
logicky jako výstup z mořského
světa na pevninu. A tak z vodstva
postupně vystupujeme na souš,

kde nás čeká poušť, tropická
džungle, egyptská Sahara. Nevelká parta mladých nadšenců
z okolí Olomouce věnovala opravám původní malby poškozené
vlhkostí a tvorbě nového grafického řešení výstupního prostoru
od února do srpna poctivých patnáct víkendů.
„Dětem se podařilo vytvořit
dílo, které bude každý den zpříjemňovat pohyb v podchodu tisícům lidí. Je to věc, za kterou si
zaslouží poděkování. Přála bych
jim do budoucna, aby jejich práce vždy přinášela radost nejen
jim samotným, ale i dalším lidem,“ uvedla Radoslava Matuszková. Po slavnostním poděkování
děti odjely do Zlína, kde si v rámci připraveného programu SŽDC
prohlédly Baťovu pracovnu, kterou měl podnikatel ve výtahu,
a Obuvnické muzeum ve Zlíně.
Zbývá ještě dodat, že otrokovický podchod se letos ještě dočká
opravy nátěru ve vnější části výstupního objektu na prvním nástupišti.
IVAN SKULINA
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Vlaky nám špiní hlavně sprejeři
li, znečistili a ostatním znepříjemnili cestu.

Lidé, kteří mají na starosti úklid vagonů,
vykonávají nevděčnou práci. Vždy se totiž najde
něco, za co se dají zkritizovat. Díky neukázněným
cestujícím a hlavně vandalům je stále co řešit.

S

polečnost Gade je smluvním
partnerem ČD pro vnitřní i vnější čištění souprav
osobních vozů. Na trhu působí
skoro dvacet let. Firma musí respektovat technologii Českých
drah a její zaměstnanci povinně
znají hantýrku, předpisy, služební pomůcky, musí vědět, s kým
komunikovat. Čištění má být
rychlé, efektivní, hlavně při mimořádnostech se musí přizpůsobit situaci. O čištění vlaků jsme si
povídali s jednatelem společnosti
Gade Radanem Mikem.

Když jedete vlakem, kontrolujete podvědomě úroveň úklidu
ve vozech a posloucháte názory lidí na čistotu?
Samozřejmě. Když už lidé zavedli řeč na čistotu vlaků, několikrát jsem hájil naši práci. Jsem
tím profesně deformován, cesta
vlakem pro mě není idylka, koukání z okna, ale spíš sledování
vzhledu vagonu. Jak nastoupím,
už mi tam jezdí oči po interiéru.
Jak jsou znečištěny toalety a co by
ve vzhledu chtělo vylepšit.
Jde stoprocentně uklidit vůz,
který už je hodně starý?

Jde hodně vylepšit, ale nebude to
ono. I když je tam všechno perfektně čisté, technicky je vše
funkčně vyhovující, ale chybějí
ve voze moderní prvky a některé
části nesou známky opotřebení,
tak to úklid nezlepší. Třeba jsou
poškrábané stěny, vrypy v linu,
s tím nic nejde dělat.
Kdo vám nejvíc přidělává
starosti?
Určitě sprejeři. Hitem je dnes
také poškrábávání skel diamantem, pak vandalové, kteří rozřezávají sedačky. To znamená
vysoké finanční náklady pro
depo. V prostředí Prahy také takzvaní spáči, bezdomovci a opilci,
kteří vagon před odjezdem umějí znečistit. Tady je nutno operativně na základě kontroly anebo
výzvy do vagonů vyslat naše lidi,
kteří před odjezdem stav napravují a vůz přečistí. Situace na Odstavném nádraží jih, kde máme
„základnu“, se ale ohromně
zlepšila potom, co se tu vybudoval kamerový systém a oplocení.
Běžným problémem jsou silně
znečištěné toalety. Vezměte si,
že na jeden vůz stačí dva lidé,
aby záchody v celém voze vyřadi-

Radan Mik
Jednatel společnosti Gade

F

irma Gade od roku 1992
poskytuje široké spekt
rum kompletních služeb v ob
lasti úklidu a čištění firmám,
domácnostem i jednotliv
cům. Jednou ze specializací
je čištění mobilních doprav
ních prostředků všech druhů,
a to jak jejich interiérů, tak
exteriérů – např. železničních
kolejových vozidel, a s tím
spojené i odstraňování graf
fiti a další služby podle poža
davků zákazníka.
Jednotlivé typy čištění sou
prav jsou: během jízdy, kdy
probíhá nejnutnější úklid,
vratné čištění na obratových
stanicích, výchozí čištění
v domovských stanicích a zá
kladní čištění. Kromě společ
nosti Gade se o čištění vozů
ČD starají rovněž firmy ISS
Facility a Zenova.

Jak probíhají kontroly vámi
uklizených souprav?
Kontrolu provádějí nejen naši
lidé, ale vozy přebírají i pracovníci dep ČD. Máme vytvořen celý
kontrolní systém, pomocí něhož přebíráme práci našich lidí.
Na každém pracovišti je stanoven vedoucí směny a mistr provozu, kteří kontrolují kvalitu. ČD si
kontrolují každou soupravu v domovské stanici, jednak vlastními
kontrolními orgány a také vlakovými četami. Když ve vagonu byl
bezdomovec a došlo k lokálnímu
znečištění, klidně nás provozovatel zavolá a naši lidé se snaží situaci napravit.
Může se stát, že vagon po obratu odjede neuklizen?
Tak ano, může, když souprava
z nějakého důvodu nedojede ani
do obratové stanice, třeba v zimní kalamitě, nebo když vůz třeba někde bloudí při výlukách. Ale
měla by to být spíše výjimka. My
pak musíme udělat vše pro to,
aby k výpadku čištění nedošlo.
Zmínil jste útoky sprejerů. Dokážete kvantifikovat, jak moc
vám škodí?
Jen v DKV Praha čistíme okolo
3 000 m2 graffiti měsíčně. Cena
za vyčištění metru čtverečního od barev se pohybuje v mno-

ha stokorunách. Na venkovní
graffiti sprejeři používají drahé
kvalitní barvy, které zaschlé nejdou dolů jinak než směsí ředidel.
Sprejeři mají nové a nové recepty
a my musíme reagovat. Spolupracujeme s různými laboratořemi
a někdy jim dokonce vymontované posprejované díly, jsou-li náhradní, posíláme k rozboru.
V interiérech sprejeři čmárají
speciálními fixy, které také nepouští. Zdá se mi, že to je ještě
horší než graffiti na skříních.
K čištění se používají speciální chemikálie. Problém vzniká
u starých umakartů, kde fixy
zanechávají stopy i po vyčištění.
Když se nátěr rychle zjistí, je šance ho rychle odstranit, ale také je
to nákladné.
Jak dnes vyznívá srovnání čistoty u nás a v zahraničí?
Troufnu si tvrdit, že je úroveň
u nás srovnatelná se západem.
Kvalita, kultura i vybavenost
našeho vozidlového parku se přibližuje, i když ve vnitrostátní dopravě jezdí vozy staršího data.
Na jakou novinku se mohou těšit cestující ve vlacích?
Zkoušíme tzv. vonný program
na vlakové toalety. Je vybrána
jedna vůně a nyní zjišťujeme, jak
řešit, aby se uvolňovala dlouhou
dobu a postupně a zároveň aby
bylo zařízení s vůní odolné proti vandalům. MARTIN NAVRÁTIL

Katalog osobních vozů ČD – 22. díl

WR
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená
rychlost

WR

50 54 88-80

5

160 km/h

Výroba

Výrobce

1976

VEB Wagonbau Bautzen

odpovídá
Automatický
systém hlášení
Jaký bude podle
dosavadních
zkušeností další vývoj
automatického systému
informačních hlášení?

J

ako první byl automatický systém nainstalován
v železniční stanici PrahaHolešovice v roce 1992. Zpočátku obsahoval hlášení
v anglickém a německém
jazyce, od následujícího
roku i v češtině. Další vývoj
si vynutil propojení hlasového a vizuálního systému
v jeden. Na přelomu století začínají na síti Českých
drah vznikat systémy pro
cestující, které z jednoho

tomáš
andrýs
Odbor řízení
provozu a org.
drážní dopravy
pracoviště ovládají automatické hlášení, elektronické panely nebo monitorové
jednotky.
V současné době jsou
zařízení v držení SŽDC
a pouze menší část je
ve vlastnictví ČD. Celkem je
ve stanicích nainstalováno
280 zařízení od osmi firem.
Hlavní dodavatelé systémů
jsou firmy CHAPS (INISS),
mikroVOX (HIS-Voice), Starmon (HAVIS). Tuto trojici
doplňuje jednoduchá audio aplikace vyvinutá přímo na Českých drahách (ČD
Speaker).

Požadavky na systém
Zařízení musí splňovat následující požadavky: synchronizaci času systému
s jednotným časem, dál-

V

ůz je čtyřnápravový jídelní vůz s jídelnou, kuchyní, služebními prostory a postranní chodbou. Pět vozů čísel 51 54 88-80
030-8 až 51 54 88-80 034-0 bylo upraveno na nejvyšší provozní
rychlost 160 km/h a byla provedena modernizace interiéru. Vůz
má dva podvozky typu Görlitz VK a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění je teplovodní s elektrickým ohřívačem vzduchu a teplovzdušným větracím
zařízením s automatickou regulací teploty vzduchu. Zdrojem
elektrické energie pro napájení osvětlení, pomocných elektrických obvodů a elektrických spotřebičů jsou tři střídavé generátory upevněné na přírubě ložiskové komory nápravy. Vůz
je vybaven vodním hospodářstvím k zásobování vozu teplou,
studenou a pitnou vodou, čtyřmi chladničkami, mrazničkou,
dvěma sporáky, průběžným elektrickým vedením pro dálkové
ovládání a řízení, vlakovým rozhlasem, elektrickým vedením
vysokého napětí, hlavním a napájecím brzdovým potrubím.

Oddílů

1

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

36

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

45/48 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

Program ČéDés očima studenta
Přinášíme vám pohled
na Stipendijní program
ČéDés nikoli z pohledu
organizátora, ale
toho, kdo si ho
dobrovolně zvolil.

J

istě jste již slyšeli, že České dráhy tento rok vyhlásily
druhé kolo náboru žáků základních a studentů středních
škol zaměřených na železnici.
Jedná se o akci v rámci Stipendijního programu ČéDés. Stejně
jako loni, tak i letos vzbudil velké ohlasy a přihlásila se do něj
spousta studentů, kteří chtějí
po střední škole pracovat na železnici. Tuto šanci však dostalo
jen několik z nich. Rozhodl jsem
se napsat tento článek proto,
abych vám přiblížil stipendijní
program očima obyčejného středoškolského studenta, jenž měl
tu čest zúčastnit se celého procesu výběrového řízení. Chci se
také s případnými zájemci o Čé-

znalostí, které musíte bezpodmínečně mít. Nelze je také vykonávat, pokud k dané profesi
nemáte vztah.
České dráhy si váží lidí, kteří těmito vlastnostmi oplývají,
a tak vlastně vznikla myšlenka
stipendijního programu. Mnohokrát jsem si vyslechl názor, jak
se můžu zavázat jednomu podniku na pět let a ztratit tak svobodu v rozhodování o budoucím
zaměstnání. Jenže je to právě naopak. Mám jedinečnou možnost
zajistit si na pět let zaměstnání,
po kterém toužím, které mě baví
a naplňuje. Vím, že studuji pro
svou budoucí kariéru.

Dés podělit o cenné zkušenosti
a poukázat na případné budoucí možnosti, které nabízí.

Výhody nejsou zadarmo

Stipendijní program sám o sobě
představuje jedinečnou možnost, jak nastartovat svou kariéru ve vysněném oboru. Obzvláště
v dnešní době, kdy vás bez praxe
prakticky nikde nezaměstnají
a už vůbec ne na pozice, pro které jste se vzdělali. A co byste řekli tomu, kdyby vás už při studiu
na střední škole vzal někdo pod
svá křídla, zajistil vám patřičnou
praxi a posléze místo odpovídající vaší kvalifikaci? Asi budete
dlouho hledat a podobnou šanci
naleznete jen těžko, zdali vůbec.
Nebudeme si nic nalhávat,
není to samozřejmě zadarmo.
Práce u železnice, obzvláště
na pozicích jako výpravčí nebo
strojvedoucí, není jednoduchá.
Obě zmíněné profese vyžadují schopnost samostatného jednání, obezřetnost, spolehlivost,
zodpovědnost a velké množství

Máte železnici jako
smysl života?

Autor článku drží v ruce čerstvě
podepsanou smlouvu s ČD.

Pouhé rozhodnutí zapojit se
do stipendijního programu však
nestačí. V první řadě budete muset dokázat, jestli opravdu stojíte
o práci u železnice a zda k tomu
máte předpoklady. Dobře si tedy
promyslete, jestli je železnice
opravdu smyslem vašeho živo-

ta. Pokud ano, nebude pro vás
problém projít prvním kolem
přijímacího řízení. V opačném
případě to raději ani nezkoušejte. Pokud postoupíte, můžete si
být jistí, že máte předpoklady.
Následuje druhé kolo výběrového
řízení, tedy zdravotní prohlídka
v rozsahu daném zákonem. U profesí, při kterých máte v rukou tisíce životů denně, musíte být
v dobré fyzické i duševní kondici.
Pokud uspějete i ve druhém
kole a obdržíte vytoužené vyrozumění o přijetí, gratuluji vám.
Máte neopakovatelnou možnost
osobně podepsat smlouvu na Generálním ředitelství Českých
drah a nejen si začít užívat benefitů, jako je dvoutisícový měsíční příspěvek, bezplatné jízdné
po ČR, finanční odměny za výborný prospěch a mnoho dalších,
ale také můžete začít studovat
pro svou reálnou budoucnost.
Dovolte mi zakončit citátem jednoho neznámého autora: Vol, co
děláš. Potom budeš vždy dělat, co
jsi zvolil.
Adam Zivala

kovou správu, on-line servis (např. při aktualizaci
zvukové banky), editaci databáze GVD obsluhou, registraci všech odvysílaných
dat, integrovaný obrazový
systém. Obrazová data nejbližších příjezdů a odjezdů
vlakových spojů jsou všem
dostupná na intranetu přes
libovolný web prohlížeč
(http://info-tabule.cdt.cz/).
Kromě toho zařízení
musí umožňovat tvorbu časových harmonogramů informací, tj. posloupností
informací, které se mají
postupně vypisovat na tabulích v různém čase.
K dalším požadavkům patří
například schopnost manuální obsluhy, automatické
řízení hlasitosti podle denní doby nebo automatické
opakování hlášení v zadané
periodě.

Obraz místo zvuku

S automatickými systémy se ovšem dostáváme
do situací, kdy tyto systémy kromě vizuálních informací „chrlí“ nepřetržitý
tok hlášení, která cestující nejsou schopni pojmout.
Z tohoto důvodu vznikla expertní skupina, která má
za úkol zjednodušit a zpřehlednit systém audio hlášení na nejnutnější údaje.
Příkladem mohou být informace o přípojích a nácestných stanicích, které
z časových důvodů omezujeme. Aby cestující nemuseli docházet z vlaku až
do odbavovací haly, je řešením instalace centrálních
informačních tabulí přímo na nástupištích. Tento
trend můžeme ostatně i vidět v zahraničí, kde hlas
z reproduktorů už prakticky
neslyšíme.

4
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Sklářská Poreba –
Harrachov už přímo
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Na koridoru do Chebu

ibžd
Kořenov
20. srpna

V

laky z polské Sklářské Poreby začaly v sobotu 28. srpna jezdit přes
hranice do Harrachova,
některé spoje i do Tanvaldu. Od formálního zahájení provozu na čerstvě
zrekonstruované mezistátní trati na počátku července jezdila mezi polskými
Jakušicemi a Harrachovem
náhradní autobusová doprava. O skutečném zahájení přeshraničního provozu
informovalo na svém webu
sdružení Železniční společnost Tanvald. Přeshraniční vlaky provozuje v českém
úseku společnost Viamont,
v Polsku dopravce Przewozy
Regionalne, jehož motorové vozy již od června jezdí mezi Sklářskou Porebou
a Jakušicemi a nově by se
měly podívat i do Harrachova a Kořenova.
Trať, po které přestaly jezdit pravidelné spoje
v roce 1945, byla zrekonstruována v posledních dvou
letech. Letos o prvním červencovém víkendu měla
být veřejná doprava obnovena, polská železniční správa však na poslední chvíli
zjistila, že podél tratě nevede kabel, který by umožnil přímé telefonní spojení
českých a polských výpravčích. Používání veřejného
telefonu polský úřad odmítl. Problém se podařilo vyřešit v polovině srpna.

V Techmanii
vystavili Laminátku

P

řed půlnocí v dopravně
Kořenov vykolejila posunující lokomotiva 742.261-1
na výhybce číslo 1. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 40 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

Hradec Králové hl. n.
21. srpna

V

INVESTICE. Stavební správa Plzeň zmodernizovala i stanici Chodová Planá. Celý úsek Cheb – Plzeň má být hotov na jaře.

Na západní větvi
3. koridoru probíhají
už delší dobu rozsáhlé
práce, které komplikují
život vlakovým
četám i cestujícím.
Za několik měsíců má
být ale vše jinak.

pro tento projekt poskytl Státní
fond dopravní infrastruktury se
spolufinancováním z Fondu soudržnosti EU. Akce je zařazena
do seznamu projektů železniční
infrastruktury v Operačním programu Doprava.

Rekonstruované
dopravny

O
N

ávštěvníci plzeňského vědecko-technického muzea Techmania si
zde mohou nově prohlédnout elektrickou lokomotivu 32 E o šesti nápravách.
Dvacet metrů dlouhá mašinka byla vyrobena v plzeňské Škodovce v roce 1963
jako prototyp. Kvůli její laminátové karoserii se jí
dostalo přezdívky Laminátka. Vystavená lokomotiva měla v provozu označení
S699.0001, její motor spotřebovával střídavý proud.
Ačkoli se Laminátka nedočkala následnic, technika
v ní vyzkoušená se objevila v řadě dalších typů elektrických lokomotiv. Kvůli
vystavení musel exponát
samozřejmě projít náročnou rekonstrukcí. Po kolejích se ale vlastní silou
už dopravovat nedokáže.
Je to už třetí novinka, kterou muzeum v krátké době
představilo. Dalšími byly
první elektrická lokomotiva
vyrobená ve Škodovce a parní stroj. Muzeum se nachází v areálu Škody Holding.

Metro pojede
až do půl druhé

P

ražské metro bude od
3. září jezdit o víkendech o hodinu déle. V noci
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli se tak cestující mohou dopravit podzemní
drahou pohodlněji domů až
do přibližně půl druhé ráno.
Poslední možnost nastoupit
do soupravy bude: na lince
A v 1.22 h ve stanici Hradčanská (směr Dejvická), na lince
B v 1.34 h ve stanici Stodůlky
(směr Zličín), na lince C v 1.28
h ve Stanici Opatov (směr
Háje). Změna měla původně
platit už od začátku července.
Kromě toho dochází k posílení provozu na lince B, kde poslední soupravy zajíždějí až
na konečnou a provoz bude
posílen během přepravních
špiček – ráno o 10 procent, odpoledne až o 20 procent.

(tech, red, ropid)

ptimalizace koridorového úseku Planá u Mariánských Lázní – Cheb,
která začala před třemi lety, se
blíží do sfinále. Práce mají být dokončeny už v prosinci. Samotná
stavba začíná v km 413,4 u vjezdu do železniční stanice Planá
u Mariánských Lázní a pokračuje jednokolejným úsekem o délce
40 km do stanice Lipová u Chebu.
Mezi Lipovou u Chebu a Chebem
navazuje dvoukolejný úsek o délce
deset km a stavba končí u vjezdového návěstidla ve stanici Cheb.

Nové koleje a nástupiště

V celém úseku stavby byly stavební práce již dokončeny v takovém

FOTO autor (3x)

Bezbariérový podchod.

Předávání posledních úkolů.

rozsahu, že bylo možné opět zavést osobní železniční dopravu.
„V současnosti probíhají dokončovací práce a odstraňování nedodělků,“ říká ředitel výstavby
Radomír Barták. Ve stanicích
Lázně Kynžvart a Dolní Žandov
stavbaři pracují i na nové fasádě výpravních budov. „Mimo to
jsme již dokončili stavbu podchodů, položili jsme kabely a oživili
zabezpečovací zařízení. Na me-

zistaničních úsecích mezi Valy
a Lipovou stavbaři zhotovili železniční svršek a trasu pro
dálkový traťový kabel, položili koleje a také rekonstruovali
mosty a propustky,“ informuje
Barták.
Investorem celého stavebního díla, které má pod patronací
Sdružení Planá SSV, je Stavební správa Plzeň ze státní organizace SŽDC. Finanční prostředky

Připomeňme také, že 8. března
byla zahájena nepřetržitá výluka v úseku Lázně Kynžvart (včetně) – Lipová u Chebu (mimo)
v délce 123 dnů. „Po skončení výluky se postupně předalo ovládání zabezpečovacích zařízení
v rekonstruovaných dopravnách
dispečerům v Plzni. Začátkem
srpna bylo zapnuto nové staniční zabezpečovací zařízení ve Stříbře, aktivována výhybna Milíkov
a spuštěno traťové zabezpečovací zařízení ze Stříbra do Svojšína. Od 31. července běží výluka
v posledním nemodernizovaném
úseku mezi Svojšínem a Pavlovicemi a na jaře příštího roku tak
bude celý úsek Plzeň – Cheb hotov,“ dodává ředitel RCP Plzeň Josef Hendrych.  MARTIN HARÁK

Co se chystá pro lidi na Karlovarsku
R

egionální doprava na Karlovarsku dostane v příštích
letech posilu v podobě šesti moderních motorových nízkopodlažních jednotkách. Prvních
nových vlaků by se mohli zdejší
občané i návštěvníci kraje dočkat
již v závěru příštího roku.
„Pět těchto vlaků plánujeme
nasadit na koridorovém úseku
Cheb – Mariánské Lázně, kam již
dnes zajíždí dva páry moderních
jednotek Desiro německé společ-

nosti Vogtlandbahn, a současně
i na trati Cheb – Sokolov – Karlovy
Vary. Zároveň chceme tato vozidla v dopravních sedlech či o víkendech provozovat na některých
spojích i na trati z Chebu do Aše
nebo z Karlových Varů do Potůčků. Šestou jednotku bychom společně s další ústeckou jednotkou
provozovali na společné lince
z Karlových Varů do Chomutova,“
říká ředitel karlovarského KCOD
Vladimír Omelka.

Karlovarský kraj připravuje pro
své občany a návštěvníky projekt
nazvaný Karlovarská karta K3.
Tento druh karty představuje
jízdní elektronický doklad, který
by měl být kompatibilní na všech
druzích veřejné dopravy v kraji.
V současně době se Karlovarská
karta nachází ve fázi projektu
a její realizace by měla být spuštěna v roce 2012. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské
unie.

„Požadujeme,aby tato karta komunikovala s přenosnými
osobními pokladnami či s elektronickým odbavovacím zařízením UNIPOK ve stanicích.
Požadujeme proto po kraji, aby se
aplikace Karlovarské karty dala
nahrát i na naše In-karty. Byla by
to výrazná pomoc pro naše zákazníky, kteří by nemuseli s sebou
nosit několik platebních karet najednou,“ komentuje projekt řediMARTIN HARÁK
tel Omelka.

ranních hodinách mezi
železničními stanicemi Hradec Králové hlavní
nádraží a Předměřice nad
Labem se na železničním
přejezdu v km 24,239 střetl osobní automobil Škoda
Felicia se spěšným vlakem
1782. Řidič a jeho dva spolujezdci byli lehce zraněni. Přejezd je zabezpečen
přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor,
které bylo silně poškozeno.
V čele vlaku byla motorová
lokomotiva 754.061-0. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 670 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha, pracoviště Česká Třebová.

Nový Bor
23. srpna

N

ad ránem mezi žst.
Nový Bor a Svor najel
osobní vlak 6070 na spadlý strom v km 58,730. Nikdo
nebyl zraněn. V čele osobního vlaku byl motorový vůz
854.019-7. Škoda byla předběžně vyčíslena na 25 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Klatovy
24. srpna

R

áno v železniční stanici Klatovy prudce najela posunující lokomotiva
742.069-8 na odstavené nákladní vozy na sedmé manipulační koleji. Nikdo
nebyl zraněn. Škoda byla
podle předběžných údajů vyčíslena na 100 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD
Plzeň.

Smržovka-Luční
27. srpna

V

podvečerních hodinách došlo u osobního vlaku 16235 na zastávce
Smržovka-Luční k zahoření
motorového vozu 810.2071. Nikdo z cestujících ani
vlakový personál neutrpěli
újmu na zdraví. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 100
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.
(MirKo)

V Jaroměři aspirují na Hospůdku roku
Dostupnost jídel
pro každého

I malé lokály jako tenhle
v Jaroměři dokážou
vyvolat pohodovou
atmosféru a připravit
chutné menu.

H

istorická nádražní budova, sympatické železniční muzeum a okolo tří tisíc
cestujících denně. Taková je kulisa restaurace, příznačně nazvané Na Dráze. Sama také nepatří
ke kdovíjakým obrům, i se zahrádkou má nějakých 110 židlí.
Ovšem aktivity, které zde rozjíždějí, to už je jiná káva.

Poctivý jídelníček
někdejší vesnice

Vše začíná samozřejmě u obědů.
Tři denní „meníčka“, připravovaná i na sobotu, tři druhy piv,
z nich potom dva lokální, to všechno je viditelné na první pohled.
O kvalitě nabízených jídel svěd-

OBSLUHA. Do nádražní hospůdky nechodí jen cestující. FOTO autor
čí hned několik faktů. Restauraci vyhledávají vedle zaměstnanců
dráhy a dělníků pracujících v blízkém okolí ve značné míře také
cestující.
V nabídce lze nalézt vedle lehkých kuřecích nudliček v nivové
omáčce také atraktivní, zřídka

vídané, avšak znamenité vepřové maso v kapustě. Vychytaná
„selská“ chuť tohoto jídla, s poněkud obhroublou příchutí kapusty,
řádnou porcí šťavnatého „pašíka“
a s báječnými bramborami, připomíná poctivý základní jídelníček někdejší české vesnice.

Stále populárnější je zde prodej
přes ulici. Ať už do speciálních
misek, do kterých vám prodají
a jídlo do nich pod fólii uzavřou,
nebo do přinesených gastronomických nádob. (Znáte přece ty
trojdílné „komínky“, tak těch se
tu na poledne sejde hezká řádka.)
A když nemůžete přijít, jídlo vám
zdarma dovezou až na stůl.
Ač se restaurant rozjíždí tempem Pendolina, jeho zaměstnanci pod taktovkou Martina
Vejpravy stále hledají cesty k dalším zlepšením. Stíhají kupříkladu přichystat nabídku rychlých
jídel pro přijíždějící tisíce návštěvníků různých hudebních
festivalů v okolí konaných. Lucie Říhová, asistentka ředitele pro provoz, spolu s Petrem
Veselým, mladým, nadšeným
kuchařem, připravují lístek, sestávající převážně z autorských
receptů. I když kuchař pracoval

jistou dobu mimo branži, znovu
se mezi hrnce vrátil. Návrat, jak
vidno, svědčí jemu i restauraci.
Celkově přívětivý dojem podtrhují dvě sympatické servírky zvládající plac i v poledních návalech.

S kůží na trh

Že jsou zdejší štamgasti spokojeni, to nejlépe potvrzují hovory,
které se odehrávají u stolů oddělených dřevěnými optickými
přepážkami. Není divu, že byl
podnik zařazen do soutěže Hospůdka roku 2010, vypsané Náchodským deníkem.
A ať už výsledek dopadne jakkoli, sama tato skutečnost svědčí o správnosti směru, kterým
vykročil tým restaurace. Ovšem
také o úspěšném naplňování
snah společnosti ČD Restaurant
– znovuobjevit i podpořit někdejší úroveň a esprit nádražních reMILAN BALLÍK
staurací.
Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.
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průmysl
Zvýší kapacitu
na výrobu kol

N

ovou technologii
na tepelné zpracování kol postaví ve svém areálu bohumínská společnost
BONATRANS GROUP. Pro
realizaci investice si vybrala německou firmu Andritz
Maerz. Linka, jejíž spuštění je plánováno na rok 2012,
umožní největšímu výrobci železničních kol a dvojkolí v Evropě zvýšit výrobní
kapacitu o více než 20 procent. Celková realizace projektu, včetně rozsáhlých
stavebních úprav, si vyžádá investici několika set
milionů korun. Důležitou
předností nové linky je její
ekonomický a ekologický
přínos. Na provoz spotřebuje o polovinu méně zemního plynu než stávající
zařízení. Nová linka bude
mít rozlohu 4 tisíce m 2.
Stavební úpravy mají začít v únoru příštího roku,
montáž zařízení v červenci 2011 a zahájení výroby
v dubnu 2012.
Investice bude mít významný ekonomický a ekologický přínos. Kromě nižší
spotřeby plynu zároveň nebudou používány hydraulické manipulátory s možným
nebezpečím úniků olejů při
poruchách nebo opravách,
ale pouze elektromechanické. Nová linka umožní
bohumínské společnosti navýšit kapacitu výroby za stávajících 180 tisíc
na 220 tisíc kusů kol.

InnoTrans 2010
již za dveřmi

T

uzemské společnosti dokončují poslední přípravy na největší světový
veletrh železniční dopravy a technologie InnoTrans 2010. Ten proběhne
od 21. do 24. září na berlínském výstavišti. Jeho letošní ročník představí více
než tisícovku vystavovatelů z celého světa. Do července si společnosti rezervovaly
přes 46 tisíc m2 plochy. Letošní ročník by se tak měl
stát nejreprezentativnější přehlídkou železničních
technologií. Předkrizový
poslední ročník InnoTrans
2008 se uskutečnil za účasti 1 914 vystavovatelů ze 41
zemí a navštívilo jej 85 592
lidí z více než stovky zemí.
Hlavní pozornost má být letos v Berlíně věnována železničním technologiím,
infrastruktuře, stavbě tunelů, interiérům vlaků a veřejné dopravě.

Investice do pěti
obráběcích center

S

polečnost ČKD Kutná Hora plánuje na druhé pololetí letošního roku
největší investici do modernizace strojního parku
v provozu strojírny. Náklady
na pořízení pěti nových obráběcích center přesáhnou
částku jednoho sta milionů
korun. Kutnohorská strojírna plánuje zvýšit během
jednoho roku svoji produkci na dvojnásobek dnešního výkonu. Je to reakce
na dlouhodobou poptávku
po jejích výrobcích od světových firem. Vznikly už základy, na kterých jsou nyní
umisťována tři nová obráběcí centra z TOS Kuřim
a TOS Varnsdorf. Další dvě
pak budou dodána v březnu příštího roku. ČKD Kutná Hora v současné době
ve svých provozech zaměstnává kolem 2 500 pracovníků. Průměrná mzda zde
vzrostla meziročně o čtrnáct procent. 
(acri)

5

Cesta má jméno Allegra
Švýcarští cestující
mají nyní možnost
projet se zbrusu
novými jednotkami
s výhledem na koleje
přes stanoviště
strojvedoucího.
Dopravce si také
ušetří výměnu
hnacích vozidel.

NOVINKA OD STADLERA. Nízkopodlažní dvousystémová jednotka umožňuje švýcarské společnosti
FOTO bahnONLINE.ch
Rhétská dráha vozbu přímých vlakůna trase Chur – Tirano.

třívozová
jednotka nabízí
100 míst, z toho
24 v první třídě.
nici Pontresina. Vozba běžných
vlaků dosud probíhala (a vlastně stále probíhá) tak, že střídavá
lokomotiva přiveze vlak z Churu do Pontresiny, tam odstoupí
a na vlak najede dvojice stejnosměrných elektrických vozů ABe
4/4, které vezou vlak do Tirana.
V opačném směru je to obdobné. V Pontresině je k dispozici
přepínatelná trolej, tedy to, co
na české železniční síti bohužel
schází, takže výměna vozidel
probíhá velmi rychle. Ve stanici
jsou mimo jiné umístěna „napěťová“ návěstidla, která signalizují, jaké napětí se nachází právě
v daný okamžik v troleji.

Technické vlastnosti
a výhody pro cestující

Střední díl třívozové jednotky provozované na Bernina
Bahn je nízkopodlažní a krajní trakční vozidla mají za stanovištěm strojvedoucího oddíl
1. vozové třídy. Celkový trakč-

PONTRESINA. Stanice s přepínatelnou trolejí a depem. StandardFOTO MARTIN HARÁK
ní vlaky zde mění hnací vozidlo.
ní výkon jednotky s osmi hnacími nápravami činí 2 600 kW
na střídavé a 2 400 kW na stejnosměrné soustavě. Maximální rychlost je stanovena na 100
km/h a do stoupání 35 promile
uveze jednotka zátěž o hmotnosti 245 tun a do dvojnásobného stoupání pak 140 tun.
První vozová třída má kapacitu 24 míst (stejný počet jako
ve dvou elektrických vozech),
ve 2. třídě je k dispozici 76 míst
(tedy o 28 více než v elektrických vozech). Navíc mají cestující možnost použít čtrnáct
sklopných sedaček, přepravní
prostor pro dva vozíčkáře a pět
míst pro jízdní kola. Domovským lokomotivním depem pro
prvních pět jednotek Allegry je

Poschiavo. Společnost RhB nepoužívá dvanáctimístné číslování vozidel. Jednotky Allegra
jsou proto opatřeny inventárními čísly 35xx. Každá má dokonce své jméno.

Osobní zkušenosti
z testovací jízdy

Před cestou do Švýcarska jsem se
snažil od RhB získat informaci,
na jakých vlacích jednotky jezdí. Přes proslulou švýcarskou
železniční dokonalost se mi dostalo neurčité odpovědi, že nasazení vozidel na konkrétní
vlaky je prozatím nejisté. Allegra totiž jezdí ve společném turnusu s elektrickými vozy ABe
4/4. Při cestě z Churu do Tirana jsem měl ale štěstí a potkal

během jednoho dne hned čtyři tyto moderní vlaky, jeden
dokonce na speciálním spoji
Bernina Expres. Měl jsem tedy
možnost si Allegru sám pro sebe
otestovat.
K prohlédnutí jednotky jsem
využil poslední vlak toho (pracovního) dne, směřující z Tirana do Sankt Moritz, který byl
poměrně prázdný. Zaujala mě
především stěna za stanovištěm
strojvedoucího, která je prosklená, takže cestující mají možnost
sledovat trať, po které pojedou.
To je obzvlášť příjemné pro železniční nadšence, ale i milovníky přírody.
Poněkud mě zaujalo, že strojvedoucí, přestože má na stanovišti klimatizaci, ji nevyužil
a místo toho si otevřel okno
a dveře. Možná je horský vzduch
příjemnější než klimatizovaný.
Vlak má velmi měkké vypruže-

zaujalo mě, že
strojvedoucí
raději větral
pomocí okna.
ní, což nevadí sedícím, ale stojící nebo pohybující se cestující
mohou mít trochu problém se
stabilitou. A malá poznámka
na závěr. Odkládací stolečky by
si zasloužily umístění o pár centimetrů výše.
MIROSLAV ZIKMUND

Růžové vozy a nástupiště jen pro ženy
P

řed dvěma týdny informoval
indonéský deník The Jakarta
Post o zavedení osobních vozů určených pouze pro ženy. Jedná se
o opatření, které by mělo zamezit
častému sexuálnímu obtěžování, na které si tamní ženy stěžovaly. Dalším důvodem pro přijetí
tohoto opatření je také ochrana
kojících žen, které byly vystaveny nepříjemným komentářům
spolucestujících mužů. Společnost PT Kereta Api Indonésie
(KAI), která provozuje v Jakartě
osobní železniční dopravu, pro-

Salcburk s novým
terminálem

D

S

polečnost Rhétská dráha (RhB) obdržela letos
na jaře prvních pět elektrických jednotek typu Allegra
od firmy Stadler. Jedná se o třetinu z patnáctikusové série,
která bude postupně dodávána
do března 2011. Již zprovozněné
dvousystémové třídílné jednotky jsou určené jak pro stejnosměrnou trakční proudovou
soustavu o napětí 1000 V, která
je používána na trati St. Moritz
– Tirano, tak pro trakční proudovou soustavu 11 kV, 16,7 Hz,
používanou na ostatních tratích RhB.
Dvousystémové jednotky
umožní vozbu přímých vlaků
na trase Chur – Tirano bez nutné
výměny hnacích vozidel ve sta-

rakousko

zatím vlastní dvacet pro tento
účel upravených vozů, které budou pravidelně řazeny na první
a poslední místo vlaku na trase
Jakarta – Bogor.
Nové vozy rozpoznáte na první pohled. Interiér celého vozu
je totiž laděn do růžových barev a každý vůz označuje piktogram. Ženy ale mohou cestovat
i ve zbývajících vozech společně
s muži. Na druhou stranu muži
mají přísný zákaz do růžových
vozů vstupovat – i vlakový personál se zde skládá výhradně z žen.

Nástup do vlaku je také oddělený,
přičemž vyhrazené části nástupiště pro ženy opět značí růžová barva.
Prozatím jsou tyto vozy nasazeny pouze na vybrané rychlíkové spoje, v brzké budoucnosti
ale společnost KAI plánuje jejich
zavedení na všech vnitrostátních linkách i spojích zajíždějících do nedalekého příhraničí.
Na otázku, proč se společnost
KAI rozhodla zavést ženské
vozy, odpověděl tiskový mluvčí Maur následovně: „Je to sou-

část našeho závazku ke zlepšení
služeb pro cestující. Kromě toho
doufáme ve snížení kriminality a sexuálního obtěžování žen
v našich vlacích.“
Indonésie se tímto opatřením
připojila ke skupině zemí, kde
již vagony pro ženy fungují: Japonsko, Malajsie, Indie, Tchajwan nebo Brazílie. Tamní ženy
si novinku pochvalují. Zřejmě
by ale asi uvítaly, kdyby se jejich
postavení ve společnosti zlepšilo
i mimo oblast dopravy.
Adam Zivala

B Schenker staví v Salcburku čtvrtý
„Europa-Hub“ vedle hessenského Friedewaldu,
Malmö ve Švédsku a Paříže. Areál o rozloze 80 tisíc
čtverečních metrů vzniká na severním předměstí
Bergheimu a zahrne nový
terminál s překladištní halou a logistické centrum.
Nahradí dvě stará zařízení
v Salcburku a jedno v Berg
heimu. Hala bude vybavena podzemním řetězovým
systémem. Má překládat
za hodinu 680 palet, resp.
400 tun. Terminál leží
6 km od nejbližšího dálničního nájezdu Salcburk
– Nord a má drážní vlečku. Novostavba je součástí
modernizace Schenkerovy
sítě v jihovýchodní Evropě: ve Vídni a Záhřebu již
byly nové terminály otevřeny, v Sofii se nové zařízení
dokončuje.

Raaberbahn změnila
nejvyšší vedení

G

enerální ředitel železnice Raab-Ödenburg-Ebenfurther Eisenbahn
(RÖEE-GySEV) Csaba Szekely byl odvolán ze své
funkce. Nyní zůstane pouze členem představenstva
zmíněné rakousko-maďarské železniční společnosti.
Novou generální ředitelkou RÖEE-GySEV se stala bývalá vedoucí odboru
účetnictví maďarských
státních drah MÁV Ilona
David. RÖEE-GySEV, zvaná
také Raaberbahn, patří ze
dvou třetin maďarskému
státu, 28 procent vlastní
Rakousko a zbytek stavební firma Strabag.

Méně Railjetů
kvůli úsporám

R

ámcová smlouva Rakouských spolkových
drah s firmou Siemens
předpokládá výrobu celkem 67 souprav typu Railjet. Jakmile byly první
soupravy uvedeny do provozu, objevily se ale první technické a provozní
problémy, které se podle
červencového vydání měsíčníku Eisenbahn Österreich ještě nepodařilo zcela
vyřešit. Vzhledem k tomu,
že současně ÖBB potřebují ušetřit 180 milionů eur,
byla zrušena objednávku na posledních šestnáct
souprav, což u výrobce vyvolalo přirozeně velký nesouhlas. Malou radost
s tímto záměrem projevily podle všeho i dílny ÖBB
Traktion, které mají zajišťovat údržbu Railjetů.
(kla, sh)


krátké zprávy ze světa
Kombi doprava
Brémy – Novara

Komise proti
třinácti hříšníkům

Rejdaři se spojili
s Green Cargo

Vláda se brání
privatizaci SNCF

Střídání seniorů
na italských drahách

Od podzimu bude
v provozu další kombi vlak od terminálu Roland-Umschlad
v brémském centru nákladní dopravy do italské Novary. Provozovatelem bude operátor
Kombiverkehr. Plánují se tři odjezdy týdně v obou směrech. Část
vytížení bude zajišťovat spediční
firma Paneuropa-Rösch. Již dnes
existuje denní spojení mezi řekou Weser a Veronou. Přes prostorovou blízkost k Veroně se
s Novarou mají oslovit nové trhy.
Spediční firma nabídne pro novou relaci park chladírenských
návěsů.

Evropská komise začala podnikat právní kroky proti třinácti
členským státům EU
za to, že nezavedly plně
do národního práva „první balíček
drážních předpisů“. V souvislosti
s otevřením drážního trhu konkurenci se to týká těchto zemí: Francie, Irska, Itálie, Lucemburska,
Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska,
Španělska, Řecka a Česka. Členské státy měly uplatnit směrnice
91/440/EEC a 2001/14/EC již k 15.
březnu 2003. Podle Evropské komise to poškodilo drážní dopravce i cestující.

Finské námořní rejdařství
C o nt a i nerships navázalo
spolupráci v napojení na zázemí švédských
přístavů s tamním podnikem
drážní dopravy Green Cargo.
Na dlouhé vzdálenosti se kontejnery znovu dostávají na vlaky.
Rejdařství provozuje síť linkové dopravy v oblasti východního
Baltu, avšak i ve Velké Británii
a regionu Středozemního moře.
Intermodální síť Green Crago, jež
je dcerou státní dráhy, zahrnuje
čtyřicet destinací a pokrývá místa na jihu země stejně jako vzdáleném severu.

Francie prozatím nevyhovuje požadavku
Evropské komise, aby
zprivatizovala státní dráhy SNCF. V argumentaci komise uvedla, že
současný veřejnoprávní charakter společnosti může znamenat
neomezené finanční garance
státu. To je ale v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU. Díky
podobnému tlaku se již v minulosti změnily francouzské pošty
(La Poste) v akciovou společnost,
i když stoprocentním vlastníkem
zůstal stát. Spor o charakter SNCF
se tak nyní přesouvá na Evropský
soudní dvůr.

Na počátku července
se Lamberto Carda
stal prezidentem italských státních drah
Ferrovie dello Stato. Zajímavostí je jeho věk: 74 let. Jeho
předchůdce Innocenzo Cipoletta
(68 let), předseda představenstva
od roku 2006, musel svou funkci opustit, protože údajně politicky nenaplňoval linii předsedy
vlády Silvia Berlusconiho (73 let).
Za předchozí Berlusconiho vlády
zaujímal Carda významné posty.
Kromě jiného vedl právní službu
úřadu pro státní dluhopisy a Ministerstvo pro státní účasti. 

(kla)
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INZERCE A SERVIS

Drážní předpisy blíže Evropě

PŘIJMEME

Společnost ČD - Telematika
a.s. je silnou a stabilní
společností poskytující
širokou škálu služeb z oblasti
telekomunikací a informatiky
se smluvně garantovanými
parametry. K poskytování
služeb jí slouží druhá
největší telekomunikační
infrastruktura v ČR, centrální
úložiště dat, serverové farmy,
vývojová, servisní a další
specializovaná pracoviště.
V současnosti hledáme
vhodného kandidáta
na pozici:
Specialista – Help-Desk
(Praha).
Pracovní náplň:
• help desk zákazníkům
a uživatelům
poskytovaných služeb,
• analýza požadavku
uživatele, řešení v rozsahu
nastavených kompetencí,
• distribuce požadavků
na specializovaná
pracoviště,
• příjem reklamací a zajištění
jejich vyřízení.
Požadujeme:
• vzdělání a praxi v oblasti
železniční osobní
přepravy (nejlépe znalost
problematiky osobní
pokladny),
• dobré komunikační
dovednosti,
• znalost OS Windows,
MS Office,
• odolnost vůči zátěži,
• komunikativní znalost
anglického jazyka,
• ochotu pracovat na směny,
• týmovou spolupráci.
Nabízíme:
• odpovídající finanční
ohodnocení,
• zajímavou a perspektivní
práci ve významné
telekomunikační/IT
společnosti,
• zázemí stabilní společnosti,
• benefitní program,
• pracovní poměr na dobu
neurčitou.
Nástup: ihned
Místo výkonu: Praha
V případě zájmu o tuto
pozici zašlete profesní
životopis a souhlas se
zpracováním osobních údajů
na personální oddělení
společnosti.
Kontaktní osoba:
Radka Náprstková
radka.naprstkova@cdt.cz
tel.: 9722 25509

Slovensko

34/2010

Zákon o dráhách
projde v brzké době
rozsáhlými změnami,
které se dotknou
dopravců i jejich
zaměstnanců.

V

současnosti dochází k rozsáhlé novelizaci drážních
právních předpisů. Děje
se tak zejména v závislosti na dokončení implementace 3. železničního balíčku a na transpozici
nové směrnice o interoperabilitě evropského železničního systému. Ministerstvo dopravy
připravovalo obsáhlý materiál
už od poloviny loňského roku,
do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen v prosinci a po dalších úpravách
vyplývajících ze zaslaných připomínek byl návrh předložen vládě.
Vzhledem k volbám do poslanecké sněmovny byl však legislativní
proces přerušen. Návrh po doporučení legislativní rady vlády nyní čeká na souhlas nových
ministrů a následně i poslanců
a senátorů.

Certifikace
strojvedoucích

Nejvýraznější obměny mezi
všemi vnitrostátními předpisy

dozná zákon o dráhách. Evropská legislativa sjednocuje proces certifikace strojvedoucích
na dráhách celostátních a regionálních. Z toho důvodu budou nově strojvedoucí držiteli
licence strojvedoucího, která
bude dokládat základní odborné
a zdravotní předpoklady pro výkon jejich činnosti a bude vydávána Drážním úřadem. Druhým
dokladem bude osvědčení strojvedoucího, které bude vydávat
svým zaměstnancům dopravce
a budou se jím osvědčovat předpoklady pro řízení konkrétního
druhu drážního vozidla a znalost těch tratí, na nichž bude
strojvedoucí řídit.

Interoperabilita
a otevírání trhu

Transpozice evropské směrnice o interoperabilitě přináší zejména novou úpravu vydávání
průkazů způsobilosti pro drážní vozidla. Do zákona o dráhách
tak budou zavedeny nové postupy usnadňující schvalování těch
vozidel, která odpovídají technickým specifikacím propojenosti nebo již byly schváleny
v jiném členském státě Evropské
unie. Směrnice zároveň předpokládá rozšíření prvků interoperability na celou železniční síť.
Ministerstvo dopravy ČR se ale
rozhodlo využít možnosti výjim-

LEGISLATIVA. Kvůli implementaci 3. železničního balíčku Evropské unie musí členské státy upravit své drážní zákony.

ky a působnost směrnice vztahovat pouze na dráhy celostátní.
Poslední významnou změnou, která se promítne do zákona o dráhách, je právní úprava
otevření trhu v oblasti mezinárodní železniční osobní dopravy
pro dopravce usazené v ostatních
členských státech Evropské unie.
Aby nedošlo k narušení trhu vnitrostátní dopravy, nastavuje návrh novely zároveň propracovaný
kontrolní mechanismus zjišťování dodržování podmínek,
které jsou nezbytné pro naplnění definice mezinárodní osobní
drážní dopravy.

FOTO pixmac

pis pro strojvedoucí vykonávající
činnost na dráze celostátní a regionální. Pro osoby řídící drážní
vozidla na ostatních dráhách zůstane zachován stávající systém.
Změny se dotknou rovněž vyhlášky o provozní a technické
propojenosti evropského železničního systému, do níž bude
nezbytné začlenit úpravu týkající se subjektu odpovědného
za údržbu vozidla. V závislosti
na změně jedné z příloh směrnice o bezpečnosti dojde rovněž
k novelizaci vyhlášky o systému
bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy, konkrétně evidenčního přehledu o mimořádných událostech.

volby a změna
vlády pozdržely
novelizaci
zákona.

Prováděcí předpisy

Souběžně s novelou byla připravena změna nařízení vlády o technických podmínkách
na provozní a technickou propojenost evropského železničního
systému, která rovněž reaguje na novou směrnici o interoperabilitě. Nezbytnou úpravou
navazující na změny vyvolané
evropskou legislativou bude muset projít také vyhláška upravující odbornou a zdravotní
způsobilost osob řídících drážní vozidla. Ministerstvo dopravy
počítá s variantou, podle které
bude vytvořen samostatný před-

Vzhledem k silnému vlivu evropského práva na vnitrostátní
právní řád a množství nových
evropských předpisů v oblasti železniční dopravy bude legislativní proces pokračovat i po přijetí
všech zmíněných návrhů. Cílem
je, aby harmonizace v této oblasti dosáhla co nejvyššího stupně co
nejdříve.
Jan Zapletal

ŘECKO – NEI PORI

UBYTOVÁNÍ

DOVOLENÁ

Paralia
Široká písečná pláž.
Ubytování: studia a apartmány.
Cena za osobu od 10 EUR/den.
Lehátkový lístek + transfer 1250 Kč.
Pobyt 14, 10, 7 dnů.
Odjezd z ČR: 17. 9. 2010
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

HORNÍ PLANÁ
Rodinný penzion pořádá v září a říjnu pobyty pro důchodce.
Klidné prostředí, houbaření,
rybaření.
Cena 230 Kč os./den.
mob. 606 365 333,
606 254 524
www.sweb.cz/cesty1
ovesna.ludmila@email.cz

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

ČESKÉ DRÁHY VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KORPORÁTNÍHO RISK MANAŽERA
České dráhy vyhlašují
výběrové řízení
na pracovní pozici
korporátní risk manažer.

•

Úloha pozice:
Klíčovou úlohou korporátního risk
manažera bude vytvořit „Manuál
řízení rizik“, interní normu stanovující
konkrétní postupy (identifikace, analýza,
měření, strategie řízení, procesy a postupy
zvládání, monitorování, vykazování
a konsolidace rizik) při řízení jednotlivých
rizik.

•

•

•

Podmínky pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání,
• odborná praxe v řízení provozních
a finančních rizik,
• znalost železniční problematiky.
Klíčové aktivity a náplň práce:
• Korporátní risk manažer je zaměstnanec
pověřený koordinací systému řízení rizik

• 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.
• 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.
• Piešťany, hotel Satelit ***. Cena 3 888 Kč/os. zahrnuje 3 noci
v pokoji s balkonem, vlastním soc. zařízením, TV, 3x polopenzi
(snídaně švédské stoly, večeře 3 chody), 1x saunu, 1x klasickou
masáž (20 min.) 1x částečný bahenní zábal, 1x vířivku, 1x ovocný
talíř na pokoj, župan po celou dobu pobytu, 1x solárinum.

•

přímo odpovědný generálnímu řediteli
Českých drah.
Korporátní risk manažer je tajemníkem
výboru pro řízení rizik (účastní se
jednání a disponuje poradním hlasem).
Společně s představenstvem a výborem
pro řízení rizik disponuje korporátní risk
manažer řídicí úlohou v systému řízení
rizik.
Korporátní risk manažer je odpovědný
za kontrolu funkčnosti systému řízení
rizik (zda systém řízení rizik vede
k naplňování cílů řízení rizik).
Korporátní risk manažer zajišťuje:
koordinaci systému řízení rizik,
konsolidaci rizik sledovaných
ve společnosti, předkládání pravidelných
zpráv o řízení rizik a rizikovém profilu
představenstvu a výboru pro řízení
rizik, centrální distribuci informací
a sjednocování terminologie, pravidelné
školení příslušných zaměstnanců.
Výbor pro řízení rizik navrhuje:
rizikový apetit včetně limitů rizik

a principy měření a řízení významných
a běžných rizik, zařazení rizika
do skupiny významných rizik,
zařazení (vyřazení) rizika do skupiny
významných rizik, vlastníky
a analytiky jednotlivých rizik.
• Korporátní risk manažer kontroluje
a posuzuje: vhodnost konkrétních
postupů pro řízení rizik a zprávy
o jednotlivých rizicích.
• Korporátní risk manažer má
k dispozici dva přímé podřízené a asi
dvacet nepřímo podřízených analytiků
rizik.
Strukturovaný životopis a motivační dopis
zasílejte do 6. září 2010 v elektronické
podobě na adresu novakovaS@gr.cd.cz.
Tříčlenná komise navrhne nejvhodnějšího
kandidáta, kterého jmenuje
představenstvo společnosti.
Termín nástupu bude dle dohody.

• 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 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.

•

•

•

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 polopenzi, 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.
• 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 částečnou ruční masáž, 1x perličkovou
koupel, 1x masáž plosky nohy, 1x přísadovou aromaterapeutickou koupel, 1x fototerapii v kombinaci s oxygenoterapií, 1x denně vstup do termálního bazénu, 1x denně vstup do fitness. Bonus
– zapůjčení županu po dobu pobytu, poukázka v hodnotě 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.
Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26. 11.
Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté švédské
stoly) 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště (bez
přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station (od 6 let).
1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH OSOB ZDARMA.
Itálie – Ischia – Casa Nicola: cena 5 310 Kč/os. zahrnuje: 7x nocí,
7x polopenzi, 7x odpolední kávu nebo čaj, vstup do hotelového
bazénu, dárek, informační materiály o ostrově v češtině, služby
delegáta. Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.

Poznávací zájezdy – vlakem:

27.–31. 10. Alsasko + Lotrinsko, cena 2 990 Kč, POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!
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
Průvodčí zajistila
mimořádný vlak

7

Mladý talent od Pendolin

V

úterý 27. července jsem
cestoval rychlíkem 994
z Pardubic do Staré Paky
a dále přes Martinice v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. Bohužel se při výpravě
vlaku objevila závada na motorovém voze, který byl neschopný jízdy. V krátké době
se podařilo sehnat náhradní
lokomotivu, ale rychlík odjel
již zpožděný asi o padesát minut. Chci však pochválit vzorný výkon služby průvodčí,
která vlak doprovázela z Hradce Králové. Při revizi jízdenek
zjišťovala, kam kdo jede. Jelikož se ve vlaku nacházelo více
lidí, kteří ve Staré Pace chtěli
přestupovat směrem na Martinice v Krkonoších, pokusila
se průvodčí s dispečerem řešit
telefonicky situaci. Dispečer
sice rozhodl o ujetí přípojného spěšného vlaku, protože
nikdo nechtěl jet za Martinice, ale rozhodl o operativním
zavedení mimořádného následného vlaku. Do Staré Paky
tak v 21.20 h dorazil motorový
vůz z Martinic, který pak jel
zpět přímo do Rokytnice nad
Jizerou. Umožnilo se tak dostat všem cestujícím do svého
cíle. Ještě jednou díky za příkladný přístup personálu ČD
k cestujícím
Martin Hájek

Poděkování patří vlakvedoucí
Naděždě Brožové z RCVD Liberec.

Vyhráli jsme
cestu do Vídně

V

sobotu 21. srpna jsme
jeli do Vídně vlakem. Jízdenky jsme vyhráli v rámci
soutěže, kterou pořádaly České dráhy s časopisem Květy.
Chci poděkovat všem zaměstnancům tiskového oddělení
drah za veškeré informace,
které nám poskytli. Vlakem
se nám cestovalo příjemně
a všechny spoje navazovaly
přesně. Ve Vídni jsme se podívali na Schönbrunn a svezli se na obřím kole v Prateru.
V tamním metru jsme se
také vyznali bez obtíží. Díky
výhře jsme tak získali moc
pěkný zážitek.

Veronika Jirčíková

Neštěstí ve Spálově
před dvaceti lety

N

a trati Železný Brod –
Tanvald ve Spálově se
dne 25. srpna 1990 stala vážná železniční nehoda. V nepřehledném úseku se čelně
střetl nákladní vlak jedoucí
od Tanvaldu s protijedoucím
osobním vlakem od Železného Brodu. U osobního vlaku se vzňal motorový vůz
a následkem nehody přišlo
o život čtrnáct lidí. Na místě nehody jsou vepsána jména: Brychoiová Věra (68 let),
Ferenciová Jitka (46 let), Černoch Martin (24 let), Homolka Richard (36 let), Janatová
Jaroslava (39 let), Janata Jaroslav (35 let), Janata Jaroslav
(14 let), Janata Martin (12 let),
Nožka Josef (63 let), Sál Miroslav (27 let), Šourková Zdeňka
(69 let), Svatý Karel (vlakvedoucí osobního vlaku, 46
let), Vraštil Eduard (strojvedoucí osobního lvaku, 29 let),
neznámá žena (68 let).
Každý rok se u pomníčku
objevují květiny. Chodí sem
celá léta pozůstalí a účastníci nehody z osobního vlaku
6302, přicházejí také železničáři. U mostu přes řeku
Kamenici se zde scházejí v den tragické nehody i zástupci odborů. Na památku
obětem pokládají na místě
nehody květinový věnec zástupci Českých drah. Jak bylo
řečeno, strojvedoucí Eduard Vraštil nehodu nepřežil. Mezi jeho koníčky patřil
sport, a tak se kolegové a kamarádi před lety rozhodli
uspořádat vytrvalostní běh
z Tanvaldu do Spálova. Každoročně se ho zúčastňuje
Jitka Habigerová
řada lidí. 
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Za bezpečnou
dopravu
Proti útokům
asociálních osob
na cestující je třeba
nasadit více kamer
a zapojit další hlídky
městské policie.

N

V PRÁCI. Na Odstavném nádraží jih se Tomáš Hladík podílí na vyvazovacích a hlavních opravách jednotek Pendolino.

Nikdy neriskujeme

Hned po škole
dostal Tomáš Hladík
na starost opravy
vyšších stupňů
na jednotkách
Pendolino. Zorientoval
se rychle a práce
ho navíc chytla.

K

dyž v říjnu 2008 vyjelo
po vyvazovací opravě znovu
do provozu Pendolino číslo
001, mohl si Tomáš Hladík trochu
vydechnout. Pro něj i jeho kolegy v pražském depu skončilo rok
a půl trvající martyrium spojené
se zajišťováním tak náročného
procesu, jakým je oprava vyššího
stupně u nového vozidla. Opravovalo se tehdy sedm souprav.
Samozřejmě že klid to byl jen
částečný. Ještě „vývaz“ neskončil
a už bylo třeba připravovat opravu
další, tentokrát hlavní.

DEPO. Zdejší zaměstnanci se starají i o vozy pro spoje EuroCity.

Tomáš Hladík

B

ydlí v Opočnici nedaleko
Poděbrad. Po střední ško
le zamířil na Dopravní fakul
tu Univerzity Pardubice, obor
Kolejová vozidla. Hned po vy
soké škole zkusil na první po
kus najít místo u pražského
dopravního podniku, kde teh
dy ovšem bylo plno, ale dru
hý pokus mu už vyšel u Depa
kolejových vozidel Praha Čes
kých drah. Na Odstavném ná
draží jih pracuje dosud. Jeho
hobby je kromě práce příroda,
hlavně houbaření. Krom toho
rád hraje fotbal. Nedávno se
účastnil za depo turnaje v Čes
ké Třebové a v Opočnici vede
dorostenecký fotbalový tým.

Když práce baví,
je výkon dvojnásobný

Pro Tomáše to byly veletoče o to
krkolomnější, že do této práce
nastoupil rovnou po škole. Ani
ne po roce, co byl na soupisce zaměstnanců DKV Praha, začaly vyvazovací opravy. „Vedoucí
Zbyněk Husa tehdy s nárůstem
prací okolo jednotek řady 680
už dlouho dopředu počítal. Sháněl někoho na jejich vyvazovací
opravy, tak jsem absolvoval takový poznávací zácvik po provozu a od jara 2007 jsem vše
připravoval. Začátek byl pro mě
docela těžký, ze školy jsem byl vybaven spíše teoretickými znalostmi. Kolegové mě naštěstí hodně
podporovali,“ vzpomíná Tomáš
Hladík.

FOTO AUTOR (3x)

Jednoduché to skutečně nebylo. Hned první jednotka s číslem 003, která prošla opravou
mezi červencem a zářím 2007,
sotva vyjela na zbrusu nových
podvozcích, vykolejila na poškozené trati u Dolních Počernic.
Ačkoli to zaměstnanci depa nezavinili, musela k nim do opravy znovu. „Na každý problém je
potřeba se dívat jako na různo-

rodý celek, nahlížet na něj z více
úhlů. Ne pouze z technického
nebo ryze obchodního hlediska.
Pak to teprve bude fungovat,“ zamýšlí se mladý technik a dodává,
že pokud člověka práce baví a má
o ni zájem, pak odvede dvojnásobný výkon. „Nejhorší je, když
člověk jen hledá teplé místečko,
přemýšlí stylem, jak to nějak přežít do důchodu,“ říká.

Vyvazovací opravy zahrnovaly
mimo jiné demontáž podvozků
a prohlídku a opravu všech celků.
Tím to ale nekončilo. Plánování
opravy dalšího Pendolina probíhá minimálně další rok dopředu.
Je třeba objednat náhradní díly,
přitom brát v potaz, že na některé z nich jsou delší dodací lhůty,
sehnat na to technologii, je potřeba to rozplánovat, připravit
veškerou dokumentaci.
V souvislosti s Pendoliny se dříve spekulovalo o spolehlivosti.
Podle Tomáše Hladíka sice některé komponenty nejsou bezproblémové, ale v žádném případě
neovlivňují bezpečnost provozu.
„Nikdy si nedovolíme riskovat.
Pokud máme problém s nějakou
součástí spojenou s podvozky,
brzdami nebo vlakovým zabezpečovačem, vozidla vůbec nesmí
vyjet. Bezpečnost je na prvním
místě,“ tvrdí rezolutně Hladík
a dodává: „V depech se hodnotí
počet závad na ujetý počet kilometrů. Pendolina máme na prvních příčkách.“

Zpětná vazba pomáhá

Nesmíme také zapomenout, že
mladý inženýr byl vytipován
do programu Talenti ČD. „Byl
jsem na třech setkáních v rámci
tohoto programu,“ říká Hladík,
„a myslím si, že je určitě dobrý
nápad manažerů spolupracovat
se zaměstnanci z provozu, protože zpětná vazba je určitě potřebná. Naposled přišli někteří
účastníci programu s takovými
nápady, které by se oficiálním
postupem prosazovaly dost těžko. Taky mě překvapilo, kolik
mladých lidí už zastává vedoucí
místa,“ zhodnotil akci sympatický technik. Martin Navrátil

edávno se v médiích objevila zpráva, že ve stanici
metra Ládví v Praze napadl neznámý útočník mladíka, který čekal s přítelkyní
na soupravu. Bohužel se opět
prokázalo, že stávající úroveň bezpečnosti cestujících
ve vozidlech a na zastávkách
veřejné dopravy je nedostatečná. Měla přece zasáhnout
ochranka. Na přestupních
terminálech veřejné dopravy, vlakových nádražích
a dalších místech s větším
pohybem osob musí být posíleny hlídky městské policie zejména ve večerních
hodinách, kdy hrozí poškozování vozidel či obtěžování cestujících podnapilými
skupinkami.
Pro větší bezpečnost cestujících v tramvajích, autobusech, metru i vlacích
příměstské dopravy je potřeba do vozidel začít instalovat bezpečnostní kamery.
Tímto krokem dojde nejen
ke snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti cestujících,
ale omezí se také vandalis-

mus páchaný na vozidlech.
Pořezané sedačky, poškrábaná skla a posprejované či
popsané interiéry i exteriéry
vozidel činí dopravním společnostem každoročně milionové škody.

Zkušenosti v zahraničí

V cizině jsou kamery umístěny ve vozidlech metra ve Vídni, Paříži, Londýně i dalších
městech. Například nové jednotky řady 425 pro příměstské vlaky S-Bahn v Mnichově
jsou rovněž osazeny kamerovým systémem, stejně jako
jednotky Talent v příměstské a regionální dopravě v Rakousku. V Británii, kde jsou
kamery velmi rozšířené,
po jejich instalaci poklesla
kriminalita v dopravních prostředcích hromadné dopravy
o 90 procent. Výrazné posílení bezpečnosti se pomocí kamerových systémů připravuje
ve Francii. Do poloviny roku
2013 bude ve vlacích a na nádražích RER provozovaných
v regionu Ile-de-France instalováno 12 tisíc kamer. Na jeden vůz tak připadne šest až
osm kamer.

Miroslav Vyka

Díl 21.: Narodit se můžeš i dvakrát
Srážka vlaků, to je
něco jako železniční
apokalypsa. Lidová
fáma si přizpůsobí
i počet mrtvých.

V

e stanici Krsy zastavil nákladní vlak 4853 na třetí,
nejdelší dopravní koleji. Čekal na pravidelné křižování s osobním vlakem 1902. V 8.17
hodin zastavil v Krsech na první
koleji další nákladní vlak 4871.
V 8.22 hodin přisupěl vláček osobáček na druhou kolej a po jedné
minutě pobytu odjel. V 8.24 hodin vypravila výpravčí z Krs vlak
4853 ze třetí koleje do Mlezí s náskokem osmi minut.
Ve stanici Mlezí stál na páté koleji od 7.38 hodin náklaďák 5804.
Ještě předtím, než vlak do stanice
přijel, se výpravčí dotazoval vlakového dispečera, jaké má vlak

jedoucí s náskokem 112 minut
vyhlídky na další jízdu. Dispečer mu řekl: „Nejdříve za osobákem 1902.“ Nic víc. Výpravčí
v Mlezí obdržel telefonickou odhlášku za osobním vlakem 1902
a snad pod dojmem předběžné informace od vlakového dispečera
náklaďák 5804 v 8.24 hodin z páté
koleje vypravil. Vlaky jely nezadržitelně proti sobě.

Hovor beze svědků

Celé pozdější vyšetřování a soudní přelíčení s oběma výpravčími
se točilo kolem jediného tématu:
Který z výpravčích udělal chybu?
Při telefonickém způsobu zabezpečení jízd vlaků neexistuje žádný
svědek. Poslední verze byla následující. Po příjezdu vlaku 1902
do Krs zavolala výpravčí po traťovém telefonu do stanice Mlezí
a řekla, nebo chtěla či měla snahu říci: „Vlak 1902 v Krsech, přijmete vlak 4853 s náskokem v 8.24

P

epa Hájek kdysi vyprávěl, že
bude určitě dlouho na svě
tě, protože už jednou si o něm
mysleli, že je na pravdě boží.
V krásném, ale nepřístupném
údolí řeky plném kaňonů se
tehdy srazil nákladní vlak 5804
s vlakem 4853. Vlak 5804 měl
služební vůz, ve kterém byl
vlakvedoucí. V obou stanicích
sloužili výpravčí, kteří si vlaky
vzájemně nabízeli a přijímali
po telefonu.

hodin?” Do tohoto hovoru zasáhl
výpravčí z Mlezí tak, že ji nenechal ani domluvit a řekl: „Nikoliv, pojedu já ve dvacet čtyři!”
Výpravčí z Krs pravděpodobně
slyšela, co chtěla slyšet, tedy souhlas s odjezdem ve dvacet čtyři.
Výpravčí s Mlezí však žádnou nabídku vlaku 5804 neprovedl a ani
žádné přijetí nedostal. Oba vlaky byly vypraveny ve dvacet čtyři. Rychlost každého kolem 60
km/h. Trať se klikatí kolem řeky,
z jedné strany skála, z druhé strany sráz a voda. Viditelnost z lokomotivy padesát až šedesát metrů.

Dokázal dojít pro pomoc

Obě lokomotivy se po nárazu převrátily na stejnou stranu. Služební
vůz na vlaku 5804 byl zdemolován
jako plechovka od piva zmáčknutá v dlani. Že byl uvnitř člověk, nebrala setrvačná síla vůbec
na zřetel. Pětatřicetiletý vlakvedoucí, otec pětiletého syna, pře-

stal existovat. Dále vykolejilo
a bylo zdemolováno dvacet čtyři
vozů. Po nekonečně dlouhé době
mrtvého ticha počali z dýmajících
trosek obou lokomotiv vylézat živí
lidé. Byli pomlácení, popálení,
krev z nich kapala, ale žili!
Strojvedoucí z vlaku 5804, který byl skoro místní, se z posledních sil vypravil hledat pomoc
k chatařům. Dokázal to a pomoc
přišla. Odvezli je ještě živé. Počaly se ale šířit fámy o počtu mrtvých a zraněných. Strojvedoucí,
který i přes svá zranění přivolal
pomoc, měl podle řečí v nemocnici také zemřít. Zaručená zpráva
nějaké senzacechtivé hyeny pohřbila zaživa i Josefa Hájka. Jeho
nejbližší byli zdrceni. Opačný šok
zažili, když zjistili, že žije. Pepa
pak říkal: „Jen já a Jeníček s Mařenkou víme, co je to utéct z lopaty. Já utekl hrobníkovi, oni bábě
z perníkové chaloupky.”
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Plzeňské ohýnky
rozzáří nebe

J

iž pátý ročník akce s názvem Plzeňské ohýnky se
uskuteční od 17. do 18. září
v Plzni. Jedná se o soutěžní
přehlídku ohňostrojů profesionálních firem. Slavnostní začátek bude v pátek
přesně v 17 hodin v PlzniDoubravce u svatého Jiří.
Pro návštěvníky jsou připraveny pouťové atrakce,
divadelní a hudební vystoupení, přehlídka historických vozidel a samozřejmě
jednotlivé soutěžní ohňostroje. V areálu najdete
i ukázky práce postižených
spoluobčanů z chráněných
dílen ze Stodů u Plzně. Těšit se můžete i na bohatou
tombolu. Bližší podrobnosti
o programu na www.plzenske-ohynky.cz.

Turistický Pochod
podzimním Štětím

S

kautské středisko Štětí
vás zve 4. září na turistický pochod. Kdo se nebojí
chůze přírodním terénem,
ten si může naplánovat trasu v délce 7, 12, 17 nebo 22 kilometrů. Na jednotlivých
stanovištích budou připraveny hry pro děti za odměnu, v cíli ale čeká odměna
už na každého soutěžícího.
Na Pochod podzimním Štětím se můžete zapsat přímo na místě v den závodu,
a to od 9 do 12 hodin. Start
a cíl jsou u hospůdky na nádraží Štětí, vstupné je dobrovolné. Přejeme hodně síly
a dobré nálady.

Nostalgický vlak
do Lubů u Chebu

V

Karlovarském kraji je
letošní Den železnice tentokrát spojen s oslavami 110. výročí zahájení
provozu na trati Tršnice –
Luby u Chebu. Ty se konají
už v sobotu 18. září. Hlavní
atrakcí budou jízdy zvláštního historického vlaku
vedeného parní lokomotivou Všudybylkou z roku
1925. Nostalgický vlak pojede po trase Cheb – Luby
u Chebu a zpět. V jednotlivých stanicích budou vystaveny lokomotivy a v Lubech
u Chebu se můžete těšit
na slavnosti.

Po kolejích
za Anděly

U

nikátní akci zažije v sobotu 4. září od 19 hodin
opuštěné a nevyužité nádraží v Račicích nad Trotinou. Na jeden večer se
totiž změní v kino. Promítat pod širým nebem se tu
bude středometrážní amatérský film Andělé na kolejích a dokument Vůle žít.
Akce má název Po kolejích
za Anděly! (aneb parním
vlakem na filmové rozloučení s létem). Pořadateli
jsou Společnost železniční
výtopna Jaroměř a Moving|
|pictures studio. Předprodej vstupenek probíhá v pokladně kina Centrál
v Hradci Králové. Na akci
(i zpět) pojede parní vlak
z Jaroměře (16.28 h), do kterého lze mimo jiné nastoupit i v Hradci Králové
(odjezd 18.15 h). Za nepřízně počasí se promítání přesune do kulturního sálu.
(mn, hop)
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V kraji mládí Boženy Němcové
Využijte posledních
letních dnů k výletu
do Babiččina údolí.
Podívejte se do míst,
kde ve vaší fantazii
může ožít známý
příběh s Barunkou
Panklovou, pomatenou
Viktorkou a paní
kněžnou.

chvíli lemovaná infotabulemi
s popisem jednotlivých památek známých z románů Babička, Pan učitel nebo U nás.
Z Havlovic vede také nedlouhá odbočka na Vízmburk. Tuto
tajuplnou zříceninu nad ohbím
Úpy začali objevovat archeologové pod příkrovem hlíny teprve v roce 1972. Hrad se sice až
do výše prvního patra zachoval
v takové podobě, v jaké v polovině 13. století vznikl, ale obnažený bílý pískovec, ze kterého byl
postaven, se na vzduchu rychle rozkládá. Zřícenina proto byla provizorně zastřešena
a její další osud je nejistý. Netřeba poznamenávat, že se i odtud nabízí výhled na Krkonoše
a Jestřebí hory.

D

o údolí řeky Úpy se dostanete pohodlně vlakem. Rychlíky od Prahy
a Hradce Králové sem dojíždějí ve dvouhodinovém taktu. V obou případech vystupte
na zastávce Rtyně v Podkrkonoší. Pro poznávání zdejší přírody a památek vám jednoznačně
doporučuji jízdní kolo. Buď přijeďte vlakem už se svým, nebo
si kolo vypůjčte přímo na nádraží v České Skalici.Ale zdejší kraj
samozřejmě poznáte stejně dobře i tehdy, pokud se vydáte pěšky. Jen vám to bude trochu déle
trvat.

Kudy chodila babička
s Barunkou

Pokračujte lesní cestou po červené značce. Po Bílém a Červeném mostě dvakrát překročíte
Úpu a už jste u známého Viktorčina splavu, odkud vás nejspíš
budou čekat už o poznání vět-

od viktorčina
splavu dojdete
až k zámečku
ratibořice.

Úpice Karla Čapka

Z železniční zastávky pojedete
či půjdete po naučné stezce věnované těžbě uhlí v okolí Malých Svatoňovic. Bude vás čekat
sjezd do městečka, kde kromě
pěkné dřevěné zvonice a muzea ve staré rychtě nechybí třeba „dvouletkové“ centrum sídla
připomínající poválečný rozvoj

NA ÚZKÉ STEZCE TO
VYPADÁ, ŽE VJEDETE
NĚKOMU ROVNOU
DO CHALUPY.
postavený na těžbě uhlí. Přes
Batňovice se vydáte do Úpice,
pěkného města, které proslavil
ve svých knihách Karel Čapek.
Ten se ale narodil v sousedních
Malých Svatoňovicích.
V Úpici je trošičku složitější
nalézt cestu dále podél Úpy. Pokud jste si jisti svým horským
kolem, zkuste zhruba půl kilometru jízdy po modré značce.
Na úzké stezce nechybějí schůdky ani kameny a místy to vypadá, že vjedete někomu rovnou
do chodby stavení. Řádná, výrazně pohodlnější objížďka vede
po hlavní silnici po pravém břehu řeky.

Lesem k tajemné
zřícenině

Až budete v Havlovicích, uvidíte hospodu a hlavně krytou lávku přes Úpu, tolik typickou pro
údolí této řeky klikatící se mírně kopcovitou krajinou. Je zde
zrovna jedno ze zastavení stezky
U nás, kde se mimo jiné dozvíte
o tamních živelních pohromách
nebo o zdejším rodáku, legionáři Josefu Dobešovi. Z Havlovic se
už napojíte na červenou značku
kopírující spolu s cyklotrasou
tzv. Panskou cestu, Justýnčinu stezku a dále stezku Boženy
Němcové ve směru na Ratibořice. Bude vás čekat příjemná jízda podél řeky většinou lesem, co

VÝLETNICE. Cesta rychlíkem přímo z Prahy sem trvá asi dvě hodiny dvacet minut. 

PŘEDSTAVENÍ. Každý druhý týden v červnu ožívají na Starém Bělidle románové postavy z pera Boženy Němcové. 
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Nejslavnější babička s dětmi
na sousoší Oty Gutfreunda. 

PŮJČOVNA KOL ČESKÁ SKALICE

J

ízdní kolo si můžete vypůjčit
ve stanici Česká Skalice každý
den od 7.10 do 17.20 hodin. Ote
vřeno tu letos mají až do 31. 10.
Informace o rezervaci získáte
na čísle 972 343 063 nebo přes
e-mail: vojtechovsky@kcod.
cd.cz. Výpůjčné činí 150 korun
na den, držitelé In-karty/Rail
plus ČD zaplatí jen 110 korun
na den. Vratná kauce na kolo je

1 000 korun, na 2–5 kol 2 000
korun. Kolo lze vrátit i ve stani
cích Červený Kostelec, Trutnov
hl. n. nebo v Adršpachu.

ší zástupy poutníků i cyklistů.
Další místa není nutno připomínat – snad nejznámější sousoší babičky od Oty Gutfreunda,
Staré Bělidlo, Panskou hospodu, Rudrův mlýn. Idylku podle
Babičky zakončíte v zámeckém
parku v Ratibořicích.
Tento jednopatrový barokní zámeček s kaplí ve stylu malých italských letohrádků dal
roku 1708 postavit majitel náchodského panství Vavřinec
Piccolomini. Rozsáhlé stavební úpravy nechala v Ratibořicích provést známá vévodkyně
Kateřina Zaháňská (její mladší
sestra Dorothea je podle některých historiků možnou matkou
Boženy Němcové), když zdědila Náchod a Ratibořice po svém
otci, vévodovi Petru Kuronském.
Roku 1945 zámek po Jiřím Vilému ze Schaumburg-Lippe převzal stát a celý areál byl roku
1978 vyhlášen národní kulturní
památkou.
Odtud je to na nádraží v České Skalici, kde případně kolo
vrátíte, asi pět kilometrů buď
dál po červené značce, anebo
po mírně frekventované silnici
přes Zlíč. Tady nalevo za obcí nepřehlédněte malý hřbitov vojáků z prusko-rakouské války roku
1866.
Na závěr mám pro vás malé
doporučení. Každoročně druhý týden v červnu se v Babiččině údolí koná v režii Kulturní
agentury Anny Řehákové a správy zámku Ratibořice tradiční
setkání se známými (a méně
známými) postavami z díla Boženy Němcové nazvané Oživení. Letos to již na rozdíl ode mě
nestihnete, ale příští rok si to
můžete vynahradit. Babička
s Barunkou vám tak obživnou
přímo před očima.
MARTIN NAVRÁTIL

Když berlínské metro rozdělovala zeď
Kolejová doprava
v německém hlavním
městě zažila v letech
1961–1989 bizarní
a smutnou kapitolu.

P

ři návštěvě Berlína si už možná ani neuvědomíte, jak moc
se toto město za posledních
dvacet let změnilo. Ale ještě na počátku listopadu 1989 tu uprostřed
ulic a v těsné blízkosti domů vedla podivná státní hranice. Proslulá zeď přerušila i koleje podzemní
veřejné dopravy. Ze samotné zdi se
dochovalo jen torzo sloužící jako turistická zajímavost. Kdo má zájem,
může si její nepřítomnost připomenout projížďkou po dříve nedostupných linkách metra, zde U-Bahnu.

OBERBAUMBRÜCKE. Metro tudy kvůli státní hranici nejezdilo přes třicet let.
Nebo se podívat do stanic, které studená válka poznamenala nejvíce.
Asi nejpodivnější charakter
měla stanice Fridrichstrasse.
Nacházela se na území NDR, ale
hojně zde vystupovali a přestupovali občané ze západu. Stanice

byla proto neprodyšně rozdělena
na dvě části a hlídána armádou
i tajnou policií. Odjížděly odtud
dálkové vlaky do SRN, končila tu
městská železnice, tzv. S-Bahn,
ze západní části města a rovněž zde stavělo západoberlínské

FOTO wikipedia

metro, jehož dvě podzemní linky, U6 a U8, směly jezdit napříč
NDR. Všechny stanice těchto linek na východě byly ale uzavřeny
– až na Fridrichstrasse. Za to dostávalo východní Německo údajně 20 milionů marek ročně.

V centru Berlína se také nachází
dnes již funkční stanice Potsdamer
Platz na lince U2. V dobách rozděleného města zde ale provoz utichl.
Vzhledem k tomu, že by cestující
prakticky vystupovali do zdi, východoněmecký režim raději ukončil linku o stanici dříve na dnešní
Mohrenstrasse.
Jedním ze symbolů sjednoceného Berlína se stal Oberbaumbrücke. Po tomto mostě vedla nejstarší
linka metra U1. Po vybudování zdi
zde byl provoz ukončen. Most silně zchátral a i po pádu komunistického režimu trvalo několik let,
než byl opraven. Metro po něm
zase jezdí od října 1995 až do stanice Warschauer Strasse a cestující
tak získali krásný výhled na řeku
i přilehlé čtvrti.
Petr Horálek

