Na Den železnice
vstup do Království
železnic zdarma se
služební In-kartou.
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Budeme slavit
Den železnice

Jak si loni vedly
Německé dráhy

Náruživý sběratel
Jiří Rokos

Přinášíme celorepublikový
přehled akcí chystaných
na 25. září.
STRANA 2

Počet cestujících i tržby
klesaly, díky dotaci ale DB
zůstaly v zisku.
STRANA 5

V nepoužívané osobní
pokladně si vybudoval
malé muzeum.
STRANA 7

krátce

sloupek
Osobní spoje
na eShopu

Vlaky za korunu
v regionech

Od 1. září jsme rozšířili
nabídku jízdních dokladů
přes internet, která nyní
zahrnuje i osobní vlaky.

N

aši cestující žádají stále větší pohodlí. To se
neprojevuje pouze v tom,
že očekávají rychlejší spoje,
zajištění přípojů a kvalitnější vozy, ale rovněž v modernějším způsobu nákupu
jízdních dokladů. V tomto

Č

eské dráhy připravily
na září a říjen řadu prezentačních jízd za cenu jedné koruny. Všichni zájemci,
kteří si budou chtít vyzkoušet vlak pro cestu do práce
či do školy prakticky zadarmo, mají šanci například
ve čtvrtek 23. září z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí (včetně
dalších vybraných mezilehlých stanic), v úterý 21. září
z Jablonce nad Nisou do Liberce (včetně dalších vybraných stanic na trati č. 036)
nebo 7. října z Havlíčkova
Brodu do Jihlavy a zpět.

Za jízdenku
náramkové hodinky

A

ž do konce září probíhá v Olomouckém kraji
soutěž Dejte si dvacet a vyhrajte stylové hodinky!
Každý, kdo si koupí ve vybraných stanicích jakoukoliv traťovou jízdenku, může
soutěžit o 321 zajímavých
cen včetně dvaceti stylových
náramkových hodinek a 34
tašek přes rameno. Po zakoupení jízdenky obdrží
cestující soutěžní kartičku
s unikátním kódem, který pak zadá na stránkách
www.cd.cz/soutez a vyplní
anketu. Cestující se může
do soutěže přihlásit vícekrát, vždy však s nákupem
nové traťové jízdenky.
Seznam stanic a přesná pravidla naleznete na výše uvedených stránkách.

ČD pro vás opět
na nádražích

ČD
PRO VÁS
09/2010

●

ROČNÍK 1

Jiří Ješeta
Pověřený
ředitel Odboru
produktů
a obchodu

SPOKOJENI? Orientace na zákazníka znamená, že se firma zajímá, co ještě může na svých službách vylepšit.

Nasloucháme cestujícím
Když přijde pochvala,
potěší to. Pokud
se objeví stížnost,
je to nejen důvod
k zamyšlení, ale i cenný
materiál pro opatření
na zefektivnění
provozu.

V

e druhém čtvrtletí letošního roku jsme obdrželi 1 550
podnětů od cestujících.
Jedná se o číslo přibližně na stejné úrovni jako v roce 2009. Menší část představovaly pochvaly,
zbytek připadal na oznámení,
která bychom mohli pro zjednodušení označit jako stížnosti.
Všechny podněty každopádně
znamenají důležitou zpětnou
vazbu od zákazníků. Díky ní můžeme průběžně přijímat opatření
ke zvyšování kvality služeb.

Každý podnět
prověřujeme
AUTOR ČESKÝCH BESTSELERŮ

O

MICHAL

d 1. září můžete najít
v informačních panePsaní je osamělé
povolání
lech na nádražích
po celé
republice a ve vozech vlaků vyšší kvality další číslo
časopisu ČD pro vás. Kromě rozhovoru se známým
spisovatelem Michalem
Vieweghem se v něm cestující dočtou o českých železničních raritách a putování
vlakem za českým a moravským vínem. Pro děti jsou
tu připraveny kvízy a soutěže se slonem Elfíkem.

VIEWEGH

VLAKEM ZA VÍNEM
Cestování po České republice
za chutí vína

ŽELEZNIČNÍ RARITY
Poznejte naše NEJ na kolejích
a vypravte se na Den železnice

Putovní výstava
o Světě na kolejích

M

oderátor Václav Žmolík vás zve na fotografickou výstavu, která se váže
k televiznímu cyklu Svět
na kolejích. Putovní akce začne v Ostravě-Svinově, kde
si snímky budete moci prohlédnout od 10. do 20. září.
Další termíny a místa výstavy jsou následující: Olomouc hl. n. od 21. září
do 1. října, Praha Masarykovo nádraží od 2. do 12. října,
Brno hl. n. od 13. do 23. října, Plzeň hl. n. od 24. října
do 4. listopadu.
(hop, zs)

FOTO MICHAL MÁLEK

Z celkového počtu vyřízených
podnětů došlo k mírnému nárůstu oprávněných a částečně

oprávněných stížností. Důvodem byly především kritické
ohlasy na zpoždění spojů vzniklých v důsledku výlukové činnosti. Ačkoli České dráhy nejsou
správcem infrastruktury a tedy
ani původcem zpoždění, existuje
zde nadále prostor pro zvýšení informovanosti cestujících.
Za sledované období byl zaznamenán trend mírného prodloužení vyřízení stížností. Projevil
se tak zejména fakt, že zaslané dotazy vyžadují důkladnější
prověření. I tak jsme ale ve lhůtě
do deseti dnů vyřídili 58,3 procenta oznámení, dalších 37,9 procenta potom do jednoho měsíce.
Z věcného hlediska byla asi
třetina (34 procent) stížností zaměřena na činnost a chování
provozního personálu v průběhu odbavení a přepravy. Necelá pětina (19 procent) se týkala
zpoždění vlaků a ztráty přípoje. Následovaly stížnosti směřované k podmínkám přepravy
a jízdnému (9 procent), úrovni
vozového parku (8 procent) a výhrady k jízdnímu řádu a řazení
vlaků (7 procent). V meziročním
srovnání u jednotlivých věcných

PODNĚTY
OD zákazníků
• V dubnu až červnu přišlo
1 550 kritických i pochvalných oznámení.
• Počet pochval oproti roku
2009 vzrostl o 16 procent:
ze 109 na 126.
• Anonymní podněty zůstávají v drtivé menšině: nárůst z 35 na 37.
• Ze všech stížností bylo 743
oprávněných a 403 částečně oprávněných.
• Drtivá většina podnětů byla
prošetřena Odborem provozu osobní dopravy Generálního ředitelství: 1 336.
• Z věcného hlediska se stížnosti zaměřovaly především na zpoždění a ztrátu
přípoje (19 procent), chování vlakového doprovodu
(16 procent), služby na pokladní přepážce nebo v ČD
centru (10 procent), přepravní podmínky a výši
jízdného (9 procent), vybavení a čistotu vagonů
(8 procent).

kategorií došlo spíše k pozitivnímu vývoji. Jako pozitivní můžeme hodnotit výrazný meziroční
pokles stížností u největší RCVD
Praha: na úroveň 87 procent.

Reagujeme v provozu

Průběžně jsme na základě zpětné vazby od zákazníků přijímali opatření s okamžitým efektem
v provozu. Změnili jsme například řazení vozu 1. třídy ve vlaku
EC 344/345 a zařadili jsme vlak
R 611 do skupiny spojů doprovázených najatou bezpečnostní
agenturou. Dále jsme vyměnili problémový platební terminál
ve stanici Havlíčkův Brod a řešili
vybudování orientačního systému pro nevidomé v Jihlavě.
Na kritiku vozového parku odpovídáme investicemi do modernizace a nákupu nových vozů
a jednotek. Je však jasné, že se
jedná o dlouhodobé řešení. Naproti tomu v oblasti provozního personálu můžeme přijímat
opatření k nápravě výrazně rychleji. K tomu je ovšem potřeba najít
ochotu a dobrou vůli i na straně
každého zaměstnance.
PETR HORÁLEK

Fotbalové jedničky v Pendolinu
Petr Čech, Tomáš
Rosický, Jaroslav Plašil,
Vladimír Šmicer...
I takové cestující
převážejí České dráhy.

k okénku. Ten má s železnicí spojené vzpomínky na cesty z Plzně
do Prahy na juniorské reprezentační srazy. „Z Plzně jsem pokaždé jezdil vlakem, vystoupil
jsem na smíchovském nádraží
a autobusem číslo 217 jel nahoru
na Strahov na sraz,“ vzpomínal
Čech s tím, že v zahraničí cestuje vlakem poměrně často.

T

akovou tlačenici novinářů
a televizních štábů severní
část 1. nástupiště pražského hlavního nádraží už asi dlouho nezažila. Ve čtvrtek 2. září
v 11.26 hodin odtud spojem SC
505 Pendolino odjížděla česká
národní fotbalová reprezentace
do Olomouce. Hráči s trenéry ještě před nástupem do vlaku poseděli ve Vládním salonku.

Proč zvolili vlak

Novináři byli samozřejmě zvědaví, proč si fotbalisté vybrali pro
cestu do Olomouce Pendolino.
„Bereme to tak, že vlakem je to
rychlejší způsob přepravy než autobusem. Je to i daleko bezpečnější a pro kluky pohodlnější,“ řekl
manažer národního týmu Vladi-

Víc pohodlí než na dálnici

ZVESELA. Mezi sportovci vládla dobrá nálada.
mír Šmicer a dodal, že i on sám se
na jízdu Pendolinem těšil. „Když
jsem jezdil domlouvat podmínky na toto utkání, tak jsem několikrát použil Pendolino a musím
říci, že člověk si v něm odpočine.
V autě se člověk tři hodiny stresuje a neví, co se kde stane. Tady to
bylo v pohodě,“ dodal Šmicer, kte-

FOTO AUTOR

rý ještě prozradil, že si užil jízdy
vlakem i nedobrovolně: „Nedávno, když vybouchla ta islandská
sopka, tak jsem jel vlakem do Prahy dokonce až z Liverpoolu.“
Před kamerami zavzpomínal
na cesty vlakem i brankář londýnské Chelsey Petr Čech, který
se těšil, že si v Pendolinu sedne

Tým národní fotbalové reprezentace měl, vyjma dvou míst, vyhrazen vůz číslo 1. Sportovci si četli,
povídali nebo poslouchali do sluchátek hudbu. Asi dvouhodinová cesta uběhla bez problémů.
Tak jak to předpokládal tiskový
mluvčí reprezentace Petr Svěcený:
„Hráči mají větší pohodlí než v autobuse, mohou chodit, mohou se
protáhnout, dostanou servis jako
noviny a občerstvení. V současnosti je Pendolino mezi Prahou
a Moravou nejspolehlivějším způsobem dopravy, zvlášť když dálnice D1 dennodenně stojí.“
Martin Navrátil

směru je bezpochyby hitem
internet. Lidé si díky němu
mohou rychle a v soukromí domova pořídit jízdenku i místenku. České dráhy
proto rozšiřují možnosti nákupu přes eShop, tedy přes
webové stránky www.cd.cz/
eshop. Mimo jízdních dokladů eTiket, SporoTiket,
eLiška a jízdenek na všechny vlaky vyšší kvality, rychlíky a spěšné vlaky tu nyní
prodáváme také jízdenky
na osobní vlaky. V průběhu září plánujeme dokonce
další rozšíření.
Vedle oblíbených elektronických nákupů jízdenek do zahraničí či eLišky
si tak v brzké době bude
moci každý zákazník zakoupit přes eShop ČD síťové
jízdenky SONE+ ve variantě pro osobní a spěšné vlaky nebo pro všechny vlaky
a síťové jízdenky ČD Net
ve variantě jednodenní
nebo týdenní za zákaznické či obyčejné jízdné. Dále
zde bude možné získat přepravné pro psy (ve variantě
pro jeden vlak nebo pro jeden den) či doklad pro zavazadla (ve variantě pro jeden
den). Nákupem jízdního
dokladu přes eShop navíc
cestující ušetří 3 procenta
z ceny jízdného. Jízda s Českými drahami tak bude pro
stálého a chytrého zákazníka nejen pohodlnější, ale
i cenově výhodnější.

anketa
Jak budete letos
slavit Den železnice?
LIBOR GRUNT

Stavební
dozor
Sportovně, cykloturistikou.
Vlakem se přesunu na jižní Moravu, kde
jsme si s přáteli na sobotu
25. září naplánovali zajímavé túry.

ROSITA JEZIORSKÁ

Servírka
Považuji se
za železniční fanynku, takže si
ani letos nenechám ujít projížďku parním
vlakem. Je to příležitost setkat se s přáteli.

OSKAR OŽANA

Školák
Děda mi slíbil
prohlídku starých mašinek
a jízdu parním
vláčkem. Už se na to moc
těším.
(ski)
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Letošní Den železnice: sobota 25. září

Všudybylkou z roku 1925 pojede
po trase Cheb – Luby u Chebu.

Vypravte se koncem
září na česká
a moravská nádraží.
Tradiční svátek všech
příznivců železniční
techniky letos připadá
na 25. září. Největší
akce, tzv. Národní den
železnice, proběhne
v Olomouci.

Hradec Králové

P

oslední sobota v září se
nezadržitelně blíží. Již
tradičně si České dráhy
a všichni její zaměstnanci a příznivci v tento den připomínají
Den železnice.
Počátek této oslavy spočívá
v události ze dne 27. září 1825,
kdy vyjel první vlak tažený parní lokomotivou. Tehdy se jednalo
o slavnostní jízdu zahajující provoz na trati mezi anglickými městy Stockton a Darlingstone. Vlak
byl tažený strojem s označením
Locomotion No. 1. Za úspěšným
startem stálo nezměrné úsilí George Stephensona. Od těch
dob si všichni železničáři včetně
těch našich připomínají tento památný den.
Ale zpět do Česka. Pro všechny železničáře i milovníky kolejové dopravy budou připraveny
výstavy historických i moderních vozidel, tematické expozice a bohatý doprovodný program
pro malé i velké. Akce jsou nachystány na nejrůznější nádraží po celé republice, hlavní oslavy
se ale uskuteční na olomouckém
hlavním nádraží a v prostorách
motorové remízy DKV Olomouc.

hlavní oslavy
proběhnou
od 10 hodin
v olomouci.
Podrobný program s dalšími informacemi o akcích naleznete
na speciálních webových stránkách www.denzeleznice.cz.

Olomouc

Národní den železnice proběhne
od 10 hodin ve třech oddělených
sekcích – Svět historie, Svět změny a Svět zábavy. Ve světě historie
budou mimo jiné přistaveny lokomotivy takových slavných jmen,
jako je Albatros, Rosnička, Pěta
sedma. Zájemce o historii jistě potěší salonní vozy bývalých
prezidentů či příslušníků císařské rodiny. K vidění budou i exponáty ze zahraničí, například
polská Piekna Helena a slovenský
Zelený Anton.
Naopak ve Světě změny České
dráhy návštěvníkům představí
moderní exponáty posledních generací, jako jsou například soupravy Regionova, CityElefant,
modernizované vozy pro osobní
vnitrostátní a mezinárodní dopravu a také nová třísystémová
elektrická lokomotiva řady 380.
Pro návštěvníky bude připravena
celá řada doprovodných aktivit,
ať už to bude jízda historickým
vlakem na trati Olomouc hl. n.
– Uničov a zpět, nebo funkční
modelové kolejiště. Pro nejmenší bude přistaven Kinematovlak
s projekcí dětských filmů a dětský Vláček Hráček s atrakcemi.
K poslechu zahraje známá kapela
The Backwards, jedna z nejslavnějších Beatles revival skupin
na světě. Na děti bude čekat závod drezín.

PROGRAM PRO DĚTI. České dráhy myslely při přípravě doprovodného programu oslav i na nejmladší návštěvníky.
Praha-Vršovice – Praha hl. n. –
Praha-Libeň – Praha-Holešovice
– Praha-Malešice – Praha-Vršovice – Odstavné nádraží (průjezd
s výkladem) v 9.05, 11.05, 13.06,
15.05 hodin.
Kromě toho na návštěvníky čeká exkurze do dopravní
kanceláře Praha hlavní nádraží v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 hodin, přičemž sraz zájemců bude vždy na 1. nástupišti. Při jedné exkurzi může
jít maximálně patnáct osob.
Na nádraží Praha-Braník proběhne výstava lokomotiv a vozů
JLV a rovněž zde vystoupí country-rocková skupina El Paso. Jízdenky na mimořádné jízdy si
můžete koupit rovněž v železniční stanici Praha-Braník nebo
přímo u průvodčího. Celodenní
přestupní jízdenka stojí 160 korun, nepřestupní jednosměrná
80 korun. Pro vyhlídkovou jízdu
parního vlaku do Rudné u Prahy lze zakoupit rezervaci místa
za 20 korun.

Česká Třebová

Plzeň

Oslavy budou spojeny se 110 . výročím zahájení provozu na trati
Tršnice – Luby u Chebu a budou
se konat o týden dříve, tedy již
v sobotu 18. září!. Čeká na vás
výstava lokomotiv ve stanicích
a doprovodný program, vůz historie železnice Václava Simbartla, historické drezíny muzea
Václava Zahrádky. Historický
vlak vedený parní lokomotivou

Krajské centrum osobní dopravy přichystalo jízdu parního vlaku po trati Nezvěstice
– Mirošov a zpět a Mirošov – Příkosice a zpět. Doprovodný program, který zahrne výstavu
historické železnice, historické drezíny, hudební vystoupení
a modelové kolejiště, proběhne
od 9 do 16 hodin.

Mezi železniční stanicí Česká
Třebová a zdejším depem kolejových vozidel budou zorganizovány jízdy parního vlaku. Zájemci
si budou moci prohlédnout pracoviště řízení provozu stanice
a rovněž výukové středisko strojvedoucích a správkárnu. Na zájemce čeká výstava lokomotiv,
nehodové a požární techniky a modelových kolejišť, jízda
na historické drezíně a elektrické lokomotivě řady 111.

Pardubice

Na zdejším hlavním nádraží si budeme moci prohlédnout pracov iště řízení provozu.
KCOD pro vás připravilo expozice historie prodeje jízdenek
na železnici a jízdy historického motoráčku z Pardubic hl. n.
do Pardubic-Rosic nad Labem.
Nezapomnělo se ani na prohlídku železničního muzea a dopravní kanceláře.

Karlovarský kraj

PENDOLINEM. Když už pojedete na hlavní oslavy z Prahy, použijte do Olomouce spoje SuperCity. Den pak pro vás bude svátečnější.

Dvůr Králové nad Labem

Doprovodný program oslav proběhne na nádraží, kde je naplánováno kreslení pro děti, kvízy,
soutěže, karaoke, vystoupení

nostalgické jízdy
doplní výstavy
nejmodernějších
vozidel.
hudební skupiny Drezína z hradecké ZUŠ Na Střezině. Pokud
předložíte jízdenku na zvláštní vlak, případně jízdenku ČD
na běžný vlak (nebo autobusovou
jízdenku IREDO do Dvora Králové
n. L.), máte slevu ve výši 30 procent při vstupu do zoo.
Z nádraží do zoo bude zavedena
bezplatná kyvadlová autobusová
doprava, přičemž podmínkou
přepravy je předložení jízdenky
(obdobné podmínky jako u vstupu do zoo).

Jaroměř

V železničním muzeu Výtopna Jaroměř můžete navštívit unikátní
sbírku historických vozidel. Pokud předložíte vlakovou jízdenku, získáte slevu na vstupném.

Havlíčkův Brod

Od 10 do 16 hodin máte zdarma
vstup na výstavu dětských kreseb
na téma železnice. Na nádraží
vás čeká rovněž výstava traťové mechanizace, exkurze do dopravní kanceláře a prohlídka
lokomotiv s možností projížďky
v obvodu depa. Nezapomeňte ani
na výstavu se železniční tematikou (historické jízdenky). Součástí programu bude i zahradní
parní železnice a prezentace SOŠ
Nové Město na Moravě.

Jihlava

Všichni příznivci železnice mají
volný vstup na prohlídku lokomotiv, projížďku historickou drezínou a výstavu dětských kreseb
na téma železnice. Program obsahuje výstavu traťové mechanizace a exkurzi do dopravní
kanceláře.

Praha

Z historie do současnosti na železnici můžete cestovat po pražských nádražích od 9.00 do 16.30
hodin. Na programu je vyhlídková jízda s lokomotivou 434.2186
(z roku 1917) po trase Praha-Braník – Praha-Krč – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Rudná
u Prahy a zpět. Tradiční jízda
přes Branický most (známý spíš
pod názvem most Inteligence) se
uskuteční moderní elektrickou
jednotkou řady 471 City Elefant.
Program obsahuje také další
jízdy: motorový vůz řady M131.1
v trase Praha hl. n. – PrahaBraník – Praha-Zbraslav a zpět;
motorový vůz řady 854 v trase

Foto MICHAL MÁLEK (2x)

České dráhy vypraví zvláštní vlaky Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Kuks – Dvůr Králové n. L.
a zpět. Jízdenka v ceně 20 korun
platí ve všech zvláštních vlacích,
přičemž cestu lze libovolně přerušovat. Nástup v Hradci Králové do vlaků je v 8.15, 10.15, 12.15,
14.15 a 16.15 hodin (pouze s místenkou). Pro přepravu kola je
nutno mít místenku pro kolo.
Předprodej jízdenek a výdej místenek probíhá v ČD centru Hradec
Králové hl. n. a v osobních pokladnách stanic Jaroměř a Dvůr
Králové nad Labem. Zvláštní vlaky zastavují i v Kuksu, kde mohou cestující navštívit tradiční
Vinobraní 2010.
Pro každého zájemce je přichystáno zvýhodněné vstupné
do Muzea železniční sdělovací
a zabezpečovací techniky. Stálá muzejní expozice železniční
sdělovací a zabezpečovací techniky Signal Mont nabízí jedinečnou sbírku více jak 370 exponátů
od počátků železnic až po 20. století. V 11 hodin začne v hale Hradec Králové hl.n. Žlutomodrý den
Berry pro Centrum Paraple, kulturní akce ve prospěch lidí s postižením míchy. Obdobná akce
proběhne i v hale Pardubice hl.
n. (na programu je i Hodina zpěvu se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem od 16.15 hodin).

Brno a Zastávka u Brna

OLOMOUC. Program Národního dne železnice je tematicky rozdělen na Svět historie, Svět změny a Svět zábavy.

Hlavní část oslav bude spočívat
v jízdě historického parního vlaku z Brna do Zastávky u Brna. Doprovodný program je připraven
do Zastávky u Brna a spočívá v jízdě parní lokomotivou po nádraží,
jízdách modelu 1:8. Na děti čekají
soutěže, skákací hrad a trampolína. Na nádraží se rovněž uskuteční Hornický den a výstava
Mikroregionu Kahan.
Pro zájemce je připravena
autob usová doprava zdarma
do Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově.
Zdeněk Ston
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Za rok opraví padesát vozidel
Pravda je, že z vozů, na kterých
pracujeme, jsou vozy řady 810
v nejhorším stavu. Tam je ale
zřejmý důvod. Vozidla jsou prakticky po době životnosti, prošla
málem oprav a k nám chodí vesměs ta nejhorší. Není výjimkou,
že některá jdou do opravy i po deseti letech. Pak je to na voze znát.

Ve Veselí nad Moravou se zruční opraváři
ze všech sil snaží, aby poškozená
a opotřebovaná vozidla opět získala starý
lesk. Provádějí tu opravy vyšších stupňů.

O

d 1. července 2004 vznikly dvoje Dílny pro opravy
vozidel, ještě pod hlavičkou ČD. Od 1. ledna 2007 existují jediné DPOV jako samostatná
akciová společnost. Její součástí je i Provozní středisko oprav
ve Veselí nad Moravou. O práci zdejších zaměstnanců jsme si
povídali s Petrem Somrem.
Jak byste zjednodušeně popsal
proces opravy vozidla řekněme
řady 810?
Oprava, která má základní rozsah, trvá 35 dnů. Dlouhé vozy
se opravují obvykle 60 až 70
dní. Přístavby vozů vycházejí ze
čtvrtletního plánu oprav zpracovaného Odborem kolejových vozidel. Oprava začne přejímkou
a vstupní kontrolou zde. Vozidlo
se důkladně prozkoumá, zjistí
funkčnost, opotřebení, pořídí se
zápis za účasti provozovatele. Sepíšeme stav a vybavení.
Vlastní oprava začne pečlivým
umytím. Vůz dáme na stání, vyzvedneme patkovými zvedáky,
vyvážeme podvozky a demontujeme agregáty, které pak opravujeme na jiném místě. Je tu
pracoviště podvozků, pracoviště

oprav spalovacího motoru, elektrických točivých strojů pro řadu
843, externí čalounická dílna
a další. Opravy převodovek nám
dělá pracoviště DPOV ve Valašském Meziříčí.
Kolik oprav provedete ročně?
Ročně opravíme tak padesátku
vozidel všech řad, přitom čtyřnápravových vozů je méně. Řady
842, 843 asi osmnáct kusů, dvacítku 810 a zbytek 043, 943 nebo
MVTV 2.
Provádíte práce i pro jiné
dopravce?
Převážná většina našich výkonů je pro České dráhy, ale pro
SŽDC opravujeme vozy pro údržbu trakčního vedení řady MVTV
2, a to ve všech stupních oprav,
od běžných až po změny schváleného stavu, střední a vyvazovací
opravy. Rádi bychom se zabývali zásadnějšími rekonstrukcemi
těchto prohlídkových vozů. Nabídli jsme kromě vyšších stupňů oprav i provedení určitých
modernizací.
V jakém stavu vám chodí vozidla z dep?

Petr Somr
Vedoucí Provozního
střediska oprav DPOV Veselí
nad Moravou

V

ystudoval VŠDS v Žilině. V roce 1987 po vojně
nastoupil do Lokomotivního depa Veselí nad Moravou
coby asistent a později technik. Ačkoli měl nějaký čas
sen každého kluka jít dělat
strojvedoucího, po pár měsících zakotvil jako technik pro
opravy. Od vzniku Dílen pro
opravy vozidel pracuje jako
vedoucí Provozního střediska oprav.
Veselské správkárně je věrný už 23 let. Bydlí v Uherském Brodě, odkud dojíždí
vlakem. Mezi jeho nejoblíbenější vozidla patří motorové
vozy 842 (z těch, které PSO
opravuje) a lokomotivy 754,
které tehdy patřily mezi nejmodernější diesely.

Prý jste jeden čas opravovali i velké rychlíkové motorové
lokomotivy...
Zhruba od roku 2000 do roku 2004
jsme krátce zabrousili i do vyvazovacích oprav lokomotiv 754,
kterých dříve naše depo mělo až
devatenáct vlastních kusů pro
rameno Brno – Trenčianská Teplá. Měli jsme chuť a zájem, tak
se do toho šlo, ale chápali jsme,
že to bude na přechodnou dobu.
Spalovací motor se ale posílal výrobci ČKD Praha.
Čeho jste dosáhli v zavádění nových technologií a v pracovním
prostředí?
U technologie jsme vždy usilovali o to, abychom si co nejvíc byli
schopni opravit sami. To nevylučuje, že pro některé speciální
prvky nejsou kooperace nezbytné. Modernizovali jsme pracoviště nátěrů, opravy točivých strojů.
Uvažujeme o výstavbě haly v prostoru bývalé vozovky, což by nám
pomohlo do budoucna zvýšit počet oprav. Kruhová hala je výborná, ale také má své nevýhody

– nevejdou se tam třídílné Regio
novy. A trend pořizovat spojené
vícevozidlové jednotky je zřejmý.
Jak coby správkař hodnotíte
řadu 814?
Po stránce oprav s nimi nejsou
nějaké problémy. Jsou solidní
včetně spalovacího motoru Te
dom, který také opravujeme
kompletně sami. Ale uvědomuji
si, že se jedná z finančního hlediska o kompromis. Samozřejmě
že nové vozy by byly lepší.
A co říkáte na řadu 810, z níž
Regionova vychází?
Řada 810 je takový zachránce našich lokálek. Státy v okolí, které
takový vůz neměly, třeba Polsko,
pro jistotu zlikvidovaly část sítě.
Řada 810 tedy zachránila tratě.
Dokud se výrazněji nezlepší parametry regionálních tratí, tak
motoráček s omlazeným interiérem je vyhovující.

Jak zpětně hodnotíte osamostatnění DPOV?
Jsem hlavně rád, že zmizela ta
nejistota z dalšího vývoje. Dobře
víme, že bez změn v technologii
a masivní modernizace rozhodně nemáme šanci. Snažíme se
především dokázat, že tu máme
opodstatnění. Že i tady, skoro
na konci světa, existuje kvalifikovaná a etablovaná opravna vozidel, kde lidé něco umějí.

Martin Navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 23. díl

Bc
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená
rychlost

Bc

51 54 59-41

25

140 km/h

Výroba

Výrobce

1984

VEB Wagonbau Bautzen

V

ozy řady Bc a Bc842 jsou čtyřnápravové lehátkové vozy
s devíti oddíly pro cestující, jedním služebním oddílem
a postranní chodbou. Jsou určeny pro přepravu a občerstvení cestujících pro vnitrostátní provoz a pro provoz v režimu
RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h, resp. 160 km/h.
Vůz má dva podvozky Görlitz, resp. Görlitz Va, se samočinnou
tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu
je teplovzdušné s elektrickým a parním ohřívačem vzduchu
s automatickou regulací teploty vzduchu. Celkem 23 vozů Bc
kódu 841 je upraveno na zájezdové vozy do rychlosti 160 km/h,
1 vůz řady Bc kódu 841 je upraven na zájezdový vůz se společenským oddílem, 10 vozů řady Bc842 je vybaveno 3 umývárnami, 8 vozů řady Bc kódu 833 má upravenou převodovku
generátoru na rychlost do 160 km/h, 27 vozů Bc kódu 833 je
vybaveno dálkovým ovládáním a blokováním nástupních dveří a jsou vybaveny tak, aby mohly v mimořádných situacích
sloužit jako ubytovací vlak pro personál nemocničního vlaku.
Oddílů

9+1

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení/ležení

72/54

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

40/46 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

odpovídá
Další studenti
v rámci ČéDés
Kolik mladých lidí
v současné době studuje
v rámci Stipendijního
programu ČéDés?

S

novým školním rokem
usedlo do školních lavic
celkem 217 žáků, kteří nyní
studují se Stipendijním
programem ČéDés. Najdete je na jedenácti partnerských středních školách.
Na jaře tohoto roku proběhlo výběrové řízení do druhého běhu tohoto programu.
Byl skutečně značný zájem,
celkem se přihlásilo asi
250 žáků, ale vybrat jsme

Věra
Nadějová
Oddělení
vzdělávání
a pers. rozvoje
mohli jenom sto. Uspěli ti,
kteří projevili opravdový zájem o budoucí zaměstnání
u Českých drah na pozicích
výpravčí a strojvedoucí.
V minulém školním roce,
kdy byl Stipendijní program
ČéDés zahájen, studovalo
s tímto programem 131 žáků.
Z tohoto počtu osm žáků
ukončilo středoškolská studia maturitou. Čtyři z nich
již uzavřeli pracovní poměr
u Českých drah, ti zbývající
pokračují ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole se
zaměřením na dopravu. Stipendijní program ČéDés se
bohužel setkal i s méně příjemnou skutečností, kdy několik žáků prvního ročníku
nezvládlo přechod ze základní školy na střední a buď ze
školy odešlo, nebo nepostoupilo do dalšího ročníku.
Tito žáci museli stipendijní program v souladu s podmínkami smlouvy opustit
a rovněž museli zaplatit veškeré vyplacené finanční náklady Českých drah. Týkalo
se to konkrétně šesti žáků.
S novým školním rokem
přeji žákům-stipendistům
mnoho studijních úspěchů
a Českým drahám hodně
nadšených a motivovaných
stipendistů.

doprava
Jak je bezpečno
na silnicích
Nehodovost na silnicích
se letos s výjimkou
července zlepšila.
Řidiči však moc
neznají pravidla.

V

Výlukový jízdní řád v Rokycanech
Z důvodu prací na jedné
ze dvou kolejí mezi
stanicemi Chrást
u Plzně a Rokycany
probíhá na této trati
dlouhodobá výluka.

V

ýlu k a z a č a l a pl at it
ve čtvrtek 26. srpna a potrvá až do pátku 22. října
19.50 hodin. Omezená kapacita tratě ovlivňuje nejen dopravu na hlavní tratě (západní
větev 3. tranzitního koridoru),
ale i provoz osobních vlaků mezi
Chrástem u Plzně a Radnicemi
a částečně také mezi Rokycany
a Nezvěsticemi.

Důraz na přípoje

„Výlukový jízdní řád platí přesně
od 26. srpna od 8.00 hodin a cestující ho najdou na webových
stránkách www.cd.cz ve složce
Vlakem po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní řády,“ upřesňuje Vla-

dimír Kostelný, ředitel Krajského
centra osobní dopravy Českých
drah v Plzni.
Osobní vlaky Beroun, resp.
Zdice – Plzeň hl. n. a opačně nyní
jezdí v úseku Beroun – Rokycany podle pravidelného jízdního
řádu, s výjimkou prvního ranního osobního vlaku z Berouna
(nově ve 4.02 hodin) do Plzně hl.
n., který jede v celé trati o deset
minut dříve. Osobní vlaky v úseku Plzeň hl. n. – Rokycany a zpět
jedou podle výlukového jízdního
řádu, to znamená odlišně od stávajícího pravidelného jízdního
řádu.
Výlukový jízdní řád se také týká
osobních vlaků na trati Chrást
u Plzně – Radnice, a sice tak, aby
byly zajištěny přípoje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Rokycany. Navíc osobní vlaky ve 4.20
hodin z Radnic a v 16.35 hodin
z Chrástu u Plzně jsou nahrazeny autobusy v úseku Rokycany –
Radnice a opačně. Vlaky v 19.35
z Chrástu u Plzně a ve 20.24 hodin z Radnic nahrazují autobusy

PŘESTUPY. Během výluky některé spoje nejedou.
v úseku Stupno – Radnice a opačně. Z důvodu zachování přípojů
ve stanici Chrást u Plzně mimořádně zastavují v této stanici
rychlíky R 963 (odjezd z Plzně hl.
n. v 5.10 h), R 965 (odjezd z Plzně hl. n. v 7.10 h), R 758 (odjezd
z Rokycan ve 13.31 h), R 760 (odjezd z Rokycan v 15.31 h), R 762 (odjezd z Rokycan v 17.31 h) a R 764
(odjezd z Rokycan v 19.31 h).

Foto m. navrátil

Kdy a kde lze použít
náhradní autobusy

Na trati Rokycany – Nezvěstice
je šest vlakových spojů nahrazeno autobusy, které jezdí v taktové časy, aby byl zajištěný přípoj
ve stanici Rokycany na vlaky směr
Plzeň. Jsou to spoje: v 6.37 hodin
z Příkosic, v 8.53 hodin z Mirošova, ve 14.44 hodin z Nové Huti,
v 5.53 hodin z Rokycan, v 15.53 ho-

din z Rokycan pouze do Nové Huti
a vlak v 16.37 hodin z Přikosic
pouze z Nové Huti do Rokycan.
V pracovní dny jsou rovněž zavedeny mimořádné spoje náhradní autobusové dopravy. Ve všech
rychlících v úseku Plzeň hl. n.
– Rokycany a opačně budou cestující odbaveni jako ve spěšném
vlaku.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy je následující. V Chrástu u Plzně najdou
cestující zastávku před staniční budovou, v Rokycanech hned
vedle železniční stanice na auto
busovém nádraží. V ostatních
případech však dochází k důležitému posunu. V Dýšině stojí
náhradní autobusy na zastávce MHD na návsi asi 3 kilometry
od železniční zastávky. V Ejpovicích lze použít náhradní dopravu
na zastávce ČSAD v obci přibližně
1 kilometr od železniční zastávky. V Klabavě cestující najdou
autobusy na zastávce ČSAD 500
metrů od železniční zastávky.
Radka Pistoriusová

pondělí 6. září proběhla na Ministerstvu dopravy poslední pravidelná
prázdninová tisková konference k vývoji dopravní nehodovosti. Leoš Tržil
a Josef Tesařík za Ředitelství služby dopravní policie
Policejního prezidia Policie ČR na číselných statistikách ukázali, že letošní
výsledky zjištěné do srpna
jsou vyjma loňska v hlavních ukazatelích nejlepší
za 21 let. Nebýt ovšem měsíce července, kdy vlivem
extrémně nepříznivého počasí a únavy řidičů stoupl
zejména počet usmrcených,
a to o 38 procent.
Novináře též zajímaly výsledky televizní autoškoly
národa, které přišli zhodnotit Pavel Buršík za pořádající společnost Aimon a Eva
Špačková z agentury Median, která výsledky testů vyhodnocovala. Autoškoly se
zúčastnilo 29 tisíc lidí, přičemž všech pět správných
SMS poslalo 13 954 účastníků. Výsledky testů jsou
žalostné: 78 procent respondentů by přišlo o řidičský
průkaz, celých 42 procent
soutěžících by nasbíralo aspoň 12 trestných bodů. (mn)
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partneři
Už žádné akcie
na majitele

provoz a technika
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O kus blíže k informacím

ibžd

R

D

ozhodnutím valné
hromady společnosti ČD - Telematika se forma všech akcií firmy mění
z akcií na majitele na akcie
na jméno. Valná hromada
schválila tento návrh na zasedání, které se uskutečnilo
26. srpna. Zúčastnili se ho
všichni akcionáři a 100 procent z nich se vyjádřilo pro
tento návrh. Změna vstoupí
v platnost po zápisu do obchodního rejstříku. Nadále
bude základní kapitál obchodní společnosti ČD - Telematika rozdělen na stejný
počet kmenových akcií,
kterých je 2 042 105 kusů.
Jedná se o cenné papíry
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 korun.
Valná hromada rovněž jednomyslně schválila změnu
stanov společnosti související se změnou formy akcií.

opoledne mezi žst. Všetaty a Mělník, v km
361,970, za jízdy nákladního vlaku NEx 40736 vykolejil jeden nákladní vůz řady
Sggrss. Škoda byla předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Bezděz
29. srpna

V

odpoledních hodinách
mezi žst. Bezděz a Bělá
pod Bezdězem najel osobní vlak 6011 do padajícího
stromu v km 11,510. Nikdo
nebyl zraněn. Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.126.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 110 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

Elektrizace velkého
zkušebního okruhu

P

o loňské zásadní modernizaci napájecí stanice
pokračuje Výzkumný Ústav
Železniční v omlazení Zkušebního centra Velim.
V srpnu tady na velkém
zkušebním okruhu začala
rekonstrukce trakčního vedení. Důvodem akce jsou
stále se zvyšující požadavky
zákazníků z řad domácích
i světových firem na nejvýkonnější kolejová vozidla.
VZU musí také zohlednit
přísnější požadavky evropské legislativy, zejména co
se týče technické specifikace interoperability.

DŮLEŽITÝ POMOCNÍK. Nová verze GTNv4.1 zvýší bezpečnost a výrazně ulehčí práci výpravčím a dispečerům.

Dispečeři dálkového
ovládání a výpravčí
dostanou novou verzi
GTNv4.1. Vylepšení
stávající aplikace
usnadní uživatelům
jejich řízení a predikci
železničního provozu
a zefektivní práci
s provozními daty.

N
Původní elektrizace pochází z roku 1965 a umožňovala maximální příkon
4 MW a odběr proudu
2 200 A. Tyto hodnoty bude
možné po rekonstrukci zvýšit na 10 MW a až 3 400
ampér. Zesilovací lano je
dosazeno měděné, zdvojené 2 x 240 mm 2. Další
dvě etapy v rámci druhého projektu modernizace
Zkušebního centra Velim
představují dokončení obnovy svršku, modernizaci
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a vybavení
velkého okruhu evropským
vlakovým zabezpečovačem
ETCS.

Kraje se vyjadřují
k rušení tratí

S

ŽDC vypracovala pracovní materiál pro Ministerstvo dopravy, kde
jsou vyjmenovány tratě,
na nichž se z důvodu úspor
zvažuje případné zastavení provozu. Seznamy, které zahrnují 60 především
lokálních tratí, se dostaly na stůl krajských zastupitelů. Jde o dráhy, u nichž
roční poplatek za používání
dopravní cesty nepřesahuje jeden milion korun. Vesměs je na nich objednáván
minimální objem dopravy a nejezdí po nich žádné
nákladní vlaky. I na tratích s nulovým provozem
musí SŽDC coby provozovatel zajišťovat kontrolní činnost včetně plné údržby
a oprav infrastruktury. Ministerstvo dopravy si bude
zvát dopravce a zástupce
krajů a bude chtít znát jejich stanovisko. Už nyní
některé kraje veřejně vyjádřily nesouhlas s rušením
tratí, například Plzeňský
nebo Moravskoslezský kraj.
V Karlovarském kraji se jedná až o čtvrtinu tratí včetně spojnice mezi Karlovými
Vary a Mariánskými Láz
němi.
(mn, tel)

Všetaty
29. srpna

ová verze GTNv4.1 brzy
ulehčí výpravčím práci a současně zvýší bezpečnost provozu. K tomu, aby
ale nová verze GTN vůbec získala schválení SŽDC a ČD GŘ O11,
musela mimo jiné projít ověřovacím zkušebním procesem přímo
v provozu.

CO ZNAMENÁ ZKRATKA GTN

G

raficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení je telematická aplikace
určená k podpoře řízení dopravních procesů na vymezeném
úseku železniční sítě. Svým charakterem jde o informační a řídicí systém pro železniční dopravu.
Používání GTN je preferováno
na tratích s dálkovým ovládáním
zabezpečovacího zařízení, ale
může být aplikováno i v izolovaných dopravnách a na přilehlých
tratích se zjednodušenou dopravou provozovaných podle před-

pisu SŽDC (ČD) D3. Aplikace GTN
byla vyvíjena primárně pro použití v ČR, své uplatnění ale díky
příbuznosti dopravních technologií a telematických vazeb nalezla i na Slovensku.
Graficko-technologickou nadstavbu zabezpečovacího zařízení dodává pro SŽDC společnost
AŽD. Obsluhu při řízení a organizování drážní dopravy ale kompletně zajišťují zaměstnanci
základního a operativního řízení ČD. V provozu i nadále zůstává
několik verzí GTNv3.3.

Stačí kliknout na myš

Nová verze se vyznačuje mnoha
novými funkcemi, jako je optimalizovaný startovací systém
či dokonalejší vazba kooperace databází. Asi nejvýznamnější funkční změnou je zavedení
elektronické dopravní dokumentace pro tratě provozované podle
předpisu SŽDC (ČD) D3 a nový systém vyhlašovaní směnového plánu provozním dispečerem. Tím
se významně rozšiřuje možnost
použití GTN na železniční síti při
řízení a organizování drážní dopravy a při pořizování dynamic-

kých informací o jízdách vlaků.
Zde je konkrétní příklad, kdy
obsluha novou verzi GTN využije. Odbočuje-li trať řízená podle
předpisu SŽDC (ČD) D3 ze stanice, která je součástí řízené oblasti GTN, může být tento systém
aktivován na pracovišti dirigují-

cího dispečera. Obsluha tak má
možnost v jedné aplikaci pořizovat manuálně data o jízdách vlaků na trati řízené podle předpisu
SŽDC (ČD) D3 a GTN současně
automaticky pořizuje data z přilehlé řízené oblasti podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Ovládání

FOTO MARTIN NAVRÁTIL

aplikace i prezentační modul jsou
jednotné. Obsluha tak má všechny potřebné informace o dopravní situaci v jedné aplikaci.

Rychlý kontakt
na strojvedoucího

Kromě informací o poloze a přesných údajích o blížícím se vlaku,
např. rozbor vlaku, mimořádnosti na vlaku, případně i telefonní
spojení na strojvedoucího, poskytuje-li jej dopravce, je ve výhledové dopravě indikováno i lomení
a přečíslování do zavedených tras.
Součástí kontinuální (datové) dopravy pro nákladní i osobní vlaky
je v GTNv4.1 aparát stanice nesouhlasu s jízdou. Při nesouhlasu
s jízdou je obsluha GTN ve výhledové dopravě graficky upozorněna, že údaje vlaku neobsahují
všechny náležitosti nutné pro jízdu vlaku. Všechny vlaky tak mají
primárně nastaven zákaz jízdy,
dokud systém ISOŘ ŘVD nevyhodnotí třeba, že vlak má přidělenu
kapacitu, má rozbor a je vyhlášen
směnovým plánem. Po kladném
vyhodnocení GTN obdrží informaci 726-2 se souhlasem s jízdou.
Mezi nové upozorňovací funkce patří i upozornění na přečíslování vlaku, upozornění na rozpor
mezi traťovou kolejí čísla vlaku
v JOP a traťovou kolejí ohlášenou
předvídaným odjezdem do GTN
z Elektronického dopravního deníku, na podezření ze změny sledu vlaků na traťové koleji. 
Tomáš Andrýs


Přeštice
1. září

D

opoledne mezi žst.
Přeštice a Chlumčany u Dobřan se střetl na železničním přejezdu v km
75,961 osobní automobil
Škoda Felicia se spěšným
vlakem 1961. Řidič Feli-

cie svým zraněním na místě podlehl, jeho spolujezdec
byl zraněn těžce. Přejezd je
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor, které bylo v době
průjezdu vlaku v činnosti. Škoda byla předběžně vyčíslena na 210 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň.

Praha-Satalice
1. září

O

dpoledne mezi žst. Praha-Satalice a Praha-Vysočany, v obvodu odbočky
Skály, vykolejil osobní vlak
9531 jednou nápravou přívěsného vozu řady Bdtn
na výhybce číslo 1. Nikdo
nebyl zraněn. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 60
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Praha.
(MirKo)

RSM: Výpravní budova Klášterec nad Ohří
V údolí řeky Ohře se
nachází Klášterec nad
Ohří. Jeho vstupní
brána nedávno získala
novou fasádu.

Ž

elezniční stanice Klášterec nad Ohří je významnou
rychlíkovou stanicí na trati č. 140 Chomutov – Cheb. Ročně
zde odbaví 168 tisíc cestujících.
V letech 2005 až 2006 proběhlo
dokončení elektrifikace v úseku
Kadaň – Karlovy Vary.
Realizace elektrifikace zajisté
přispěla ke zlepšení technických
parametrů tratě, avšak nedotkla se vlastního zlepšení kultury cestování ve stanici Klášterec
nad Ohří. Cestující tak byli vítáni značně omšelou výpravní budovou s opadávající fasádou. Ani
veřejná WC rozhodně nemohla
splňovat nároky cestujících.

OMŠELÁ MINULOST. Cestující byli dříve vítáni značně omšelou
nádražní budovou s opadávající omítkou.

Odbavovací hala
v barvách

Změnu cestující vidí
na první pohled

Tento neutěšený stav je však
od července 2010 minulostí.
Po zařazení do plánu investiční
výstavby ČD RSM byla v prosinci loňského roku zahájena rekon-

strukce s celkovým nákladem
téměř 14 milionů korun. Stavební práce provedla společnost Berger Bohemia.
Zhruba třetina objemu provedených prací zůstává veřejnosti skryta, neboť zahrnuje práce
spojené se zajištěním odvodnění
a odkanalizování objektu. Zbývající práce spočívající v rekonstrukci krovu a nové krytině, výměně
všech oken a dveří, nové fasádě
včetně sanace vlhkostí znehodnocených stěn, zřízení zpevněných
ploch nástupiště a přístupu u budovy je možno ohodnotit i z projíždějícího vlaku.

PO REKONSTRUKCI. Nová okna, fasáda i krov dodaly objektu
moderní vzhled. Změny se dotkly i odbavovací haly.

FOTO autor (2x)

Pro zajištění trvalého provětrávání vlhkého obvodového zdiva
byl z pohledu cestujících specificky řešen interiér odbavovací haly v barvách Českých drah
barvenými deskami Cetris, vše
pak doplněno kazetovým podhledem s možností temperování
dosud nevytápěných veřejných
prostor. Samozřejmostí je zcela
bezbariérový přístup do odbavovací haly, stejně tak jako bezbariérové WC se systémem Euroklíč.
Proběhly i stavební úpravy inte-

riéru nádražní restaurace, která
sice není pro nedostatek zázemí
dimenzována na široké spektrum služeb, ale přesto zcela jistě
uspokojí základní potřeby zákazníků. Zkrátka nezůstali ani
zde službu konající zaměstnanci
ČD, resp. KCOD Ústí nad Labem
a ČD Cargo, kteří se dočkali nového sociálního zázemí.
Realizace akce byla od svých
počátků projednávána ve spolupráci se zástupci města Klášterec
nad Ohří se záměrem vyřešení
lokality jako celku. Výsledkem
mimo jiné je, že město požádalo
o odkoupení přilehlého zbytného pozemku ČD, aktuálně fungujícího jako veřejný parčík. Ten
město upraví ve své režii jako klidovou zónu a v budoucnu jako zastávku autobusové dopravy.
V jednání je i prodloužení dojezdu některých linkových autobusů z asi půl kilometru
vzdáleného autobusového nádraží.Doufejme, že v rámci zlepšování image Českých drah v očích
veřejnosti a pro zajištění spokojenosti cestujících udrží provedená rekonstrukce svůj vysoký
standard. PATRIK KONOPÁSEK
Autor je ředitelem
RSM Ústí nad Labem.

provoz a zahraničí
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průmysl
CityElefanty
v Šumperku

P

ARS Nova není jen výrobcem motorových jednotek řady 814 Regionova,
ale provádějí se zde i periodické opravy stejnosměrných jednotek řady 451, 452
a 460, střídavých lokomotiv
řady 210 a 242 a vyvazovacích oprav motorových vozů
řady 854. V rámci skupiny Transportation akciové
společnosti Škoda Holding
realizuje firma kooperace
vyvazovací opravy hnacích
podvozků elektrických jednotek řady 471 City Elefant.
V PARSu se provádí také

seřízení celé této jednotky, její oživení a zprovoznění. Tyto opravy a technické
inovace na základě zkušeností z provozu jsou významnou součástí portfolia
společnosti, která navazuje na dlouholetou tradici původních dílen ČSD
v Šumperku.

Projekt metra
získal cenu

V

ýznamné ocenění získal projekt nového moderního vlaku metra,
na kterém se zásadním
způsobem podílí společnost Škoda Transportation. Vývoj elektrického
vlaku metra série NěVa,
na kterém plzeňská firma spolupracuje s ruským
partnerem ZAO Vagonmaš,
se totiž stal vítězem mezioborové celoměstské soutěže o ceny místní vlády
Sankt-Peterburgu.
Nový produkt vyniká
mnohými technickými
novinkami a přednostmi – ocelová skříň nových
vagonů má oplechování
z absolutně rovných hliníkových sendvičových panelů, což mimo jiné přináší
snížení hmotnosti šestivozového vlaku. Cestující jistě ocení nový moderní
interiér vagonů s kvalitním
ventilačním a topným systémem, bezpečnostní mechanismus zavírání dveří
a kompletní digitální informační systém včetně
kamerového systému. Novinka se pyšní i nízkou spotřebou elektrické energie či
malou hlučností.

Třinecké železárny
a ekologie

F

irma, která se podílí
na výrobě oceli v České
republice více než jednou
třetinou a je významným
výrobcem kolejnic a dalších
válcovaných produktů,
již investovala 4,5 miliardy korun do ekologických
projektů, jako byly například hermetizace koksovny, odsíření koksárenského
plynu nebo modernizace
odprášení aglomerace. Třinecké železárny, které byly
založeny již v roce 1839 v dobách rakouského mocnářství, mají nyní připraveny
další tři stěžejní projekty pro další zlepšení stavu
ovzduší. Jedná se o sekundární odprášení haly
kyslíkové konvertorové ocelárny, odprášení druhé
aglomerace a rekonstrukci odprášení odléváren vysokých pecí. Investice bude
přesahovat 1,5 miliardy korun.
(acri)

5

Deutsche Bahn v číslech

Také logistika a zasilatelství
se potýkaly s recesí. DB Schenker
Logistics zaznamenal v Evropě
pokles počtu zásilek o 3,8 procenta. U leteckých zásilek klesl objem přepravy o 16 procent
na 1,03 milionu tun a u námořních zásilek o 2,1 procenta na 1,42
milionu TEU. Obrat tržeb DB
Schenker Logistics meziročně
klesl o 23,4 procent.

Německé dráhy mají
sice velký potenciál
i zdroje, na druhou
stranu jsou závislé
na podpoře z veřejných
zdrojů a musí čelit
silné zahraniční
i domácí konkurenci.
Jak si tedy stojí?

Expanze do zahraničí,
mzdy a autobusy

S

Německá dráha DB chystá navzdory trvající krizi a panujícím technickým problémům
na domácí síti další expanzi vlaků ICE do zahraničí. Půjde o lákavé destinace, jako je Londýn,
Lyon a Marseille. Podle podnikové analýzy je v klíčové oblasti
Porýní-Porúří až 1,1 mil. poten-

mluvní koncern Deutsche
Bahn (DB) představuje největší dopravní firmu v Evropské unii, zaměstnává 251
tisíc pracovníků a působí ve 130
zemích světa. Navzdory probíhají finanční a hospodářské krizi
se DB loni díky mohutným dotacím z veřejných rozpočtů udržely v černých číslech. Přes propad
tržeb o 12,3 procenta na 29,3 miliardy eur vykázaly DB provozní
zisk 1,7 miliardy eur a snížily dluhy o 932 milionů eur na stávajících 15 miliard eur. Na investice
DB vynaložily 6,42 miliardy eur.

tržby propadly
o 12,3 procenta,
provozní zisk ale
činil 1,7 mld. eur.

Dotace z veřejných
zdrojů: 233 miliard korun

DB jsou gigantickým globálním
podnikem se zaměřením na mobilitu s obratem 750 miliard korun a provozním výsledkem
hospodaření bez odpisů (EBITDA) 112 miliard korun. Na dobrých hospodářských výsledcích
se znatelně podílejí i spolkové země. Podnik loni na úhrady ztráty z osobní dopravy získal
z veřejných rozpočtů 114 miliard

V ZISKU. Mohutné dotace Deutsche Bahn chrání. FOTO MICHAL MÁLEK

počet cestujících
klesal zejména
v městské
dopravě.
korun a na investice inkasoval
od státu dalších 119 miliard korun. DB denně vypravují 32 tisíc
vlaků osobní a nákladní dopravy, které v roce 2009 přepravily
2 miliardy cestujících a 341 milionů tun zboží. Růst výkonů, tržeb a zisku zaznamenával podnik
v posledních letech díky zahraničním akvizicím.
V osobní dopravě zaznamenaly DB pokles přepravených cestujících o 0,7 procenta s celkovým
počtem 1,9 miliardy osob, z toho
regionální vlaky DB Regio vykázaly nárůst poptávky o 0,1 procenta, dálková vlaková doprava
pokles o 0,4 procenta a městská doprava pokles o 2,5 procenta. Hlavní příčiny stagnujícího
vývoje byl nedostatek jednotek

ICE. Nedostatek souprav způsobil pokles cestujících. 
ICE z důvodu zkrácení intervalů jejich údržby a dále problémy
s provozem souprav S-Bahn v Berlíně. Pokles se dotkl i přepravního výkonu, který se snížil o 1,3
procenta na 76,8 miliardy osobokilometrů. S nárůstem přepravených cestujících o 3,8 procenta
na 747,6 milionu osob zakončila loňský rok autobusová divize
DB. Přepravní výkon realizovaný autobusy stoupl o 0,9 procenta
na 8,4 miliardy osobokilometrů.

FOTO autor

Cargo obětí krize

Železniční nákladní doprava se
v loňském roce potýkala s poklesem průmyslové výroby a teprve
v závěru roku byly patrné náznaky hospodářského oživení.
Objem nákladní přepravy DB
Schenker Rail se meziročně snížil o 10 procent na 341 milionů
tun a přepravní výkon klesl o 17,3
procenta na 19,7 miliardy tunokilometrů. Obrat tržeb se propadl o 18,5 procenta.

ciálních cestujících do Londýna.
Nejmodernější evropský vlak, vysokorychlostní jednotka ICE 3,
však nemá z důvodu průjezdného průřezu povolen vjezd do tunelu pod Lamanšským průlivem.
Řešení se intenzivně hledá. S postupujícím nákupem vícesystémových jednotek ICE 3 připravuje
DB od roku 2012 přímé spojení
do Lyonu a Marseille. Dojde tak
k rozšíření společného projektu
ALLEO s francouzskou SNCF, kdy
dnes vlaky TGV zajíždějí do Mnichova přes Stuttgart a jednotky
ICE přes Saarbrücken do Paříže.
DB se stále častěji potýkají s dilematem, zda při výběrovém řízení na dopravní obslužnost
neuspět kvůli vysokým tarifním
mzdám, anebo zda založit podnik nespadající pod pravidla odměňování sjednaná v kolektivní
smlouvě. Podle šéfa DB Grubeho
činí rozdíl často až 30 procent.
Každý milion vlakových kilometrů přitom znamená 50 pracovních míst pro zaměstnance.
Noční můrou pro DB je chystané otevření trhu dálkové autobusové dopravy. Na rozdíl od zemí
střední a východní Evropy, kde
jsou železnice těžce postiženy živelnou konkurencí všudypřítomných autobusů, Německo dosud
zákonem neumožňovalo vedení
souběžné autobusové dopravy.
DB se na novou situaci připravují a revidují investiční výhled
na nová vozidla. Část financí použijí právě na luxusní autobusy.

ROMAN ŠTĚRBA

Argentinská železnice za čínské peníze
Č

ínská lidová republika opět
upevnila své vztahy s Latinskou Amerikou. V Pekingu byla
totiž v polovině července podepsána řada smluv, podle kterých
čínské firmy provedou modernizaci argentinských železnic
a rovněž do této jihoamerické
země dodají nový vozový park.
Asijská ekonomická velmoc se již
finančně podílí rovněž na obnově
železnice ve Venezuele.
Podle smluv, která za Argentinu osobně během státní návštěvy

podepsala prezidentka Cristina
Fernándezová, bude 85 procent
prostředků poskytnuto Čínskou
bankou pro rozvoj. Společnost
CMEC má provést třífázovou modernizaci sítě Belgrano v hodnotě
10 miliard dolarů, včetně dodávky 50 nových lokomotiv. Během
první fáze, která bude stát 2,5
miliardy dolarů, bude obnovena
trasa ze severu Timbúes oblasti
Rosario do Avia Terai a poté bude
následovat trasa Barranqueras –
Salta. Celkem to bude přibližně

1 500 kilometrů tratí. Společnost
CITIC International by měla zajistit modernizaci trasy Buenos
Aires – Mendoza a elektrifikaci úseku Berazategui – La Plata
v příměstské síti Roca v Buenos
Aires. CITIC také dodá 500 tisíc
tun kolejnic typu UIC 54.
Smlouvy týkající se železničního parku zahrnují dodávku
279 vozů metra pro Buenos Aires
v ceně 650 milionů dolarů, z toho
85 procent bude hrazeno společností CITIC. Očekává se, že prv-

ních 40 vozů bude dodáno v první
polovině roku 2011. Podnik Čína
Jih má dodat 24 lokomotiv a 160
vozů pro síť příměstské dopravy
v San Martinu a také zajistit 85
procent nákladů ve výši 134 milionů dolarů prostřednictvím banky
Eximbank. Podnik CNR má dodat dvacet lokomotiv a 220 vozů
pro dálkovou osobní dopravu
v celkové ceně 330 milionů dolarů, včetně dvaceti lůžkových vozů
a dvaceti restauračních vozidel.
(acri)

slovensko
Peníze z EU
na nákup vozidel

E

vropská unie vyčlenila nenávratný finanční
příspěvek ve výšce 177 milionů eur pro Železniční
společnost Slovensko na nákup vozidel pro regionální a příměstskou dopravu.
Peníze budou prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje použity
na nákup 32 nových vlakových souprav, dvou třísystémových lokomotiv a úpravu
deseti stávajících elektrických lokomotiv řady 263.
Jde již o čtvrtý schválený
velký projekt slovenského
Operačního programu Doprava pro období let 2007
až 2013.

Další klimatizované
vozy pro cestující

Ž

elezniční společnost
Slovensko dostane pro
potřeby dálkové dopravy ke konci roku 2012 dalších deset klimatizovaných
vozů 1. a 2. třídy. Podle
rámcové smlouvy obdrží slovenský národní dopravce do roku 2014 ještě
dalších třicet kusů moderních vozů. Celková hodno-

ta všech čtyřiceti vozů je
takřka 75 milionů eur. Dodavatelem moderní techniky se stane společnost
ŽOS Vrútky, která zvítězila ve veřejné soutěži. Firma ŽOS Vrútky do současné
doby dodala slovenským železnicím již 37 podobných
klimatizovaných vozů z celkového kontraktu podepsaného na čtyřicet vozidel.
Firma ZSSK má v provozu již 302 klimatizovaných
vozů, přičemž ve vlacích
kategorií IC a EC jiné než
klimatizované vozy již nebývají zařazovány. Tyto
vozy najdeme i v řadě vnitrostátních rychlíkových
spojů, ale také v osobních
vlacích například mezi Bratislavou a Žilinou či Novými Zámky.

Moskva – Bratislava
v jednom voze

P

římý lůžkový vůz číslo 382, který je řazený
na trase Žilina – Moskva,
je od 30. srpna prodloužen do slovenského hlavního města Bratislavy. Tímto
opatřením se vychází vstříc
značnému množství cestujících, kteří při jízdě mezi
oběma hlavními městy nechtějí v Žilině přestupovat.
V souvislosti s touto změnou začal od 1. září jezdit
přímý lůžkový vůz na trase Budapešť – Bratislava
– Minsk – Moskva a zpět,
který je řazen ve vlaku
EuroNight 476/477 Metropol.
(mah)

krátké zprávy ze světa
Twindexx v rámci
rekordní objednávky

Vinci vybuduje
vysokorychlostní trať

Vlaky Ökombi
s technikou ISU

Tlak na stavbu tratě
Stuttgart – Singen

Debata o dílčí
privatizaci otevřena

Vedení Švýcarských
spolkových drah vybralo firmu Bombardier Trasportation,
aby pro tamní železnice
vyrobila patrové vlaky pro dálkovou dopravu. Jedná se o zakázku
na 59 vlaků typu Twindexx, složených z 436 plně klimatizovaných vozů, za celkem 1,8 miliardy
švýcarských franků. Kromě toho
Bombardier Trasportation získal
opci na výrobu dalších 100 vlaků.
Jde o největší zakázku na nákup
vozidel v historii železnice SBB.
První vlaky by měly být nasazeny do provozu se změnou jízdního řádu v prosinci 2013.

Francouzský provozovatel železniční sítě
Réseau Ferré de France přidělil konsorciu,
vytvořenému stavební společností Vinci, zakázku
na vybudování a provozování
vysokorychlostní tratě z Tours
do Bordeaux. Výstavba by měla
stát 7,2 miliardy eur. Trať o délce 302 km bude konsorcium nejen
stavět, ale i financovat. Na oplátku obdrží koncesi na provozování tratě po dobu padesáti let.
Trať by měla být uvedena do provozu v roce 2016 a umožní zkrátit čas jízdy z Paříže do Bordeaux
na pouhé dvě hodiny.

Rakouský operátor
kombinované dopravy
Ökombi odstartoval
v červenci na prvním
spojení svou novou
techniku Inovativní překlad silničních návěsů (ISU). Projekt je
zacílen na návěsy, jež nelze překládat jeřábem. S prvním oběhem vlaků dvakrát měsíčně se
začíná mezi Wellsem a jihobulharskou Starou Zagorou. Pro
1 800 km potřebuje ISU-Express
57 hodin. Vlak tvoří 15 zdvojených
plošinových vozů pro třicet návěsů. Při větší poptávce je možno zavést čtyři oběhy měsíčně. Vlak je
k dispozici všem dopravcům.

P ředseda představenstva Německých
drah Grube prosazuje výstavbu tratě Stuttgart – Singen s dalším
vedením do Curychu. Podle studie z roku 2005 infrastruktura
uvedeného spojení současné dopravě nepostačuje. Jsou tu dlouhé jednokolejné úseky. Celková
investice se odhaduje na 162 milionů eur, pro její financování však není uzavřena žádná
smlouva. Grube však podepsal
v polovině června se švýcarským
drážním šéfem Andreasem Mey
erem záměr o založení joint venture pro osobní dopravu.

Španělské Ministerstvo dopravy plánuje
podle hospodářských
novin Expansion znovu dílčí privatizaci
státní dráhy Renfe a infrastrukturního podniku Adif. Ministr
dopravy Jose Blanco oznámil, že
již v tomto směru podniká určité průzkumy. Dílčí privatizace
drážního podniku by se měla realizovat v rámci vstupu na burzu cenných papírů. O těchto
krocích se již diskutovalo v roce
2008. Tenkrát však došlo k velmi
silnému odporu odborů a od námětu se upustilo.
(sh, kla)
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kam jet
Pohádky a filmy
v Kinematovlaku

V

e dnech 17.–19. září se
na nádraží v Bylnici
uskuteční oslava Dne železnice. Poprvé sem na samou
hranici přijede Kinematovlak, ve kterém se uskuteční promítání českých
večerníčků a pohádek pro
děti i pro dospělé. Součástí vlaku je i Vláček Hráček,
ve kterém si děti mohou kromě hraní i namalovat obrázek do soutěže
o ceny, které věnovaly České dráhy. Během oslav se
17. září ve 20 hodin uskuteční také křest DVD Brumovský semafor 2010, na který
jsou zváni všichni fanoušci a přátelé rockové hudby.
Místo na jednotlivá promítání si lze rezervovat na tel.
972 771 416, kapacita sálu je
čtyřicet míst.
Promítání českých večerníčků a pohádek bude
v Bylnici v sobotu a v neděli od 15 do 19, resp. 18 hodin. Kromě toho v pátek
od 22 hodin se bude v Kinematovlaku promítat blok
dokumentárních filmů Karla Lysáka, např. Letecká
bitva nad Slavičínem, Brumovský hrad apod. Občerstvení pro diváky je zajištěno.

(mn)

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář
H-Tour
nabízí: u všech zájezdů
děti slevy,
v ceně lehátka, pokoje,
apartmány
10.–13. 9. Černá Hora
6 390 Kč
6 noclehů, lehátka,
výlety v ceně
Skadarské jezero, Budva,
NP Lovčen Cetinje,
bus + loď, klášter Ostrog
-------------------------------------Bulharsko – Sozopol,
penzion Ruska
13–14denní zájezdy
4 790–6 190 Kč
-------------------------------------Řecko – Paralia/nový
penzion Lilalo
10–13denní zájezdy
4 190–6 490 Kč
-------------------------------------5.–16. 10. Jordánsko + Sýrie
29 990 Kč
od Hamá po Wádí Rum,
letenka + taxy
8 nocí + snídaně, bus,
průvodce aj.
-------------------------------------tel./fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Slovensko
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Pro jízdní výhody dětí

moce. V případě přerušení studia je možné zažádat o úschovu
jízdních výhod a při opětovném
zahájení studia lze po předložení příslušného potvrzení vydat
z úschovy bez poplatku.
Upozorňujeme, že pokud
oprávněná osoba neoznámí
ukončení či přerušení studia dítěte, jedná se o zneužití jízdních
výhod. To může mít za následek
odnětí jízdních výhod na minimální dobu jednoho roku jak
oprávněné osobě, tak všem jejím
rodinným příslušníkům.

Vzhledem k tomu,
že před několika dny
začal nový školní rok
2010/2011, je třeba
dodat potvrzení
o studiu dětí pro účely
jízdních výhod.

U

pozorňujeme všechny držitele jízdních výhod,
kteří uplatňují nárok
na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat
na personální útvar dle své evidence v termínu do 31. října 2010
potvrzení o studiu pro školní rok
2010/2011. Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní
výhody bude dítěti automaticky
v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční
průkazky na In-kartě zablokována do 31. srpna 2011.
V případě použití této In-karty bude její držitel považován
za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném
doložení potvrzení lze obnovit
nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200
korun.

Kdy zanikají nároky
žáků a studentů

Jestliže dítě studium ukončilo
nebo přerušilo, nárok na jízdní
výhody zaniká. V tomto případě
je povinností oprávněné osoby
tuto skutečnost neprodleně nahlásit na personálním útvaru dle
své evidence.
Při ukončení ZŠ, SŠ se jedná
o termín do 31. srpna příslušného roku – za předpokladu, že dítě
neuzavře před tímto datem pracovní poměr. V případě ukončení
VŠ nárok na jízdní výhody zaniká okamžitě, přičemž za ukončení VŠ se považuje vykonání
závěrečné zkoušky, nikoliv pro-

kam jet

Termíny a místa pro
zaměstnance a důchodce

VE ŠKOLE. V září přibyly povinnosti dětem i rodičům. 

FOTO PIXMAC

KONTAKTY PRO DŮCHODCE ČD

1

ECJV Čechy
České dráhy, GŘ – Odbor odměňování a benefitů, žst. Praha-Libeň, Českomoravská 24,
190 00 Praha 9; tel.: 972 241 112
(41 118); e-mail: ValovaZ@gr.cd.
cz, Frantova@gr.cd.cz.

2

ECJV Morava
České dráhy, GŘ – Odbor

odměňování a benefitů, vestibul hlavního nádraží Olomouc,
Jeremenkova 103, 779 00 Olomouc; tel.: 972 741 763 (42 557);
e-mail: Matouskova@gr.cd.cz ,
ValentovaS@gr.cd.cz
Úřední hodiny pro obě centra jsou shodné: pondělí 8–12 h,
středa 8–15 h, pátek 8–12 h.

Co se týká dětí, které dosáhnou
věku 16 let do ukončení prolongace, tj. do 28. února 2011, u nich se
potvrzení o studiu musí doložit
do 31. října 2010. Jestliže děti dosáhnou věku 16 let po ukončení
této prolongace (tj. od 1. března
2011 dále), doloží potvrzení o studiu v září, říjnu 2011 (pro školní
rok 2011/2012).
U dětí zaměstnanců jsou potvrzení o studiu pro školní rok
2010/2011 v evidenci personálních útvarů příslušných organizačních složek podle evidence
zaměstnance. U dětí důchodců a pozůstalých jsou potvrzení v evidenci pracovišť Odboru
odměňování a benefitů Generální ředitelství – Evidenční centrum jízdních výhod Čechy (ECJV
Čechy) a Evidenční centrum
jízdních výhod Morava (ECJV
Morava).
Důchodce a pozůstalý předkládá (osobně, doporučenou poštou
či v elektronické podobě naskenované e-mailem) potvrzení
na jedno z výše uvedených ECJV.
Na potvrzení o studiu dětí u důchodců a pozůstalých, která budou zasílána na ECJV, je nezbytné
uvést jméno a příjmení oprávněné osoby + datum narození (příp.
rodné číslo).
Šárka Pupíková


Trať z Domažlic do Tachova má stovku
C

elkem utajeně oslavila železniční trať Domažlice – Tachov
sto let od svého vzniku. Dne 1.
srpna 1910 zde byl totiž zahájen
pravidelný provoz na trati spojující Domažlice s koncovými stanicemi do té doby již provozovaných
drah, tedy s Poběžovicemi, Borem a Tachovem. Historie tachovské železniční stanice sahá
až do roku 1895, kdy byla vybudována trať Tachov – Planá. Došlo
tím ke spojení města s důležitou
dopravní tepnou Plzeň – Cheb.
Původně měl být Tachov její
součástí, nerozumností tehdejších konšelů k tomu však nedošlo. „Tachovské veličiny se stavbě

• 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.

vzpíraly z bázně, že budou poškozeny zájmy živnostníků a vlastníků...,“ píše se v historických
pramenech. Později byl názor
městských radních přehodnocen, proto došlo ke zbudování
místní dráhy do Plané.
S rozvíjejícím se průmyslem
i narůstajícím obchodem nabývala tato dráha stále většího
významu a důležitosti. Síla i potřeba vybudovat železnici jižně
od Tachova, tedy k Domažlicím,
se ukázala jako nutná. Před samotnou stavbou se nabízelo několik variant vedení trasy. Jedna
z uvažovaných tras měla dokonce
vést přes Přimdu, návrh byl však

koncem 19. století zamítnut.
Hlavními důvody vzniku železničních tratí byly především
hospodářské potřeby. Neméně
důležitým se v průběhu jejich
existence ukázal být cestovní
ruch. Je samozřejmé, že za dobu
své existence byla tato trať svědkem spousty událostí. Ať již to
bylo například v roce 1919, kdy
byl mezi Tachovem a Starým
Sedlištěm přepaden vlak houfem německých zbojníků a domažlická vlaková četa, která vlak
doprovázela, byla do krve ztlučena. Dne 21. července 1925 zase
vypukl velký požár u nádraží
v Tachově, v roce 1928 došlo k za-

• 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.

hájení provozu motorových vlaků. Ani smrtelné nehody se této
trati nevyhnuly. Dosti se toho
událo na této trati i v souvislosti s druhou světovou válkou – ať
již to byly transporty smrti vězňů
z koncentračních táborů nebo odsun Němců.
Na trati Domažlice – Tachov
se nachází 23 zastávek a 5 železničních stanic včetně Domažlic
a Tachova. Ze železniční stanice
Poběžovice odbočuje trať do Staňkova – ta byla otevřena roku 1910.
Provoz na boční trati z Boru
do Svojšína začal již o sedm let
dříve – v roce 1903.
Jan Vydra

•

•

•

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

•

Oslavany a Ivančice
s parním vlakem

N

a 11. září připravily
ČD jízdu parního vlaku z Brna hl. n. do Ivančic
a Oslavan. Jízda se uskuteční v rámci Oslavanských
historických slavností a Dnů evropského dědictví v Ivančicích. Ve vlaku
bude zařazen vůz pro přepravu jízdních kol zdarma. V Ivančicích je možno
navštívit řadu kulturních
památek, expozici ivančického rodáka Vladimíra Menšíka, nebo výstavu
k 150. výročí narození Alfonse Muchy. V Oslavanech
budou probíhat historické
slavnosti. Návštěvníci slavností budou moci zhlédnout
historický průvod s králem
Přemyslem Otakarem I.,
rytířský turnaj, dobové tržiště, kejklíře, muzikanty.
Děti se budou moci pobavit
v zámeckém parku, kde pro
ně budou připraveny hry
a soutěže. Otevřeno bude
Muzeum hornictví a energetiky, Hasičské muzeum.
Vlak z Brna do Oslavan vyjíždí v 9.08 h, zpět
v 15.25 h. Součástí programu
je také jízda parního vlaku z Oslavan do Moravského
Krumlova a zpět. Z Oslavan
vlak odjíždí v 11.10 h, zpět
z Moravského Krumlova
v 12.50 h. Parní vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. V neděli budou
oslavanské slavnosti pokračovat vyjížďkou po Hornické cyklostezce. Přímé vlaky
s rozšířenou přepravou jízdních kol vyjíždí z Brna hl.
n. v 7.51 a 9.51 hodin, zpět
z Oslavan v 17.04 a 19.04 hodin. Bližší info získáte v ČD
centru na brněnském hlavním nádraží, resp. na telefonu 972 625 802. 
(red)

rekreace
Chat. osada Nové Město
nad Metují nabízí pobyty
do konce září. V chatě 2a 3lůžkový pokoj, WC,
voda, lednička, možnost
el. přitápění. Kuchyňka
a sprchy společné. Výborné
podmínky pro turisty,
vše dostupné hromadnou
dopravou. Lesy, houby,
rybaření, Polsko 12 km.
Klid, čistota a pořádek.
Do centra 10 min. pěšky.
Cena 115 Kč/osoba/noc.
www.chatky.nachodsko.
com, tel. 604 593 544.

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

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: 7 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
Výpravčí zkrášlil
dobrovolně nádraží

7

Muzeum za pokladnou

V

Železničáři číslo 32 jste
psali o vkusné a finančně nenáročné úpravě vestibulu na nádraží v Plané
u Mariánských Lázní. Mě
osobně v článku nejvíce potěšilo, že se zadavatel zakázky nespokojil s použitím
pouze bílé barvy. Někdy stačí opravdu málo a z šedivého prostoru se stane místo,
které lahodí oku i duši. Příkladem takové proměny je
prostor okolo budovy ná-

draží v Hazlově. Ještě loni
tento dům lemovaly jen tráva, bodláčí a dlažba. Vše se
změnilo s příchodem výpravčího Dušana Kondra.
Trávu vystřídaly květinové záhony. Podařilo se mu
oživit i fádní dlažbu před
dopravní kanceláři. Staré
vadné nepotřebné betonové
roury natřel zelenou barvou
a netradiční květináče byly
na světě. Umístil je i s dalšími truhlíky na dlažbu.
Od jara v nich kvetou nepřetržitě krásné kytky. Zelené „rourokvětináče“ a žluté
bezpečnostní pruhy navíc
krásně ladí s Regionovami. Nevím, jestli výpravčí
Kondr využil pro zkrášlení železničních prostorů
v Hazlově nějaké manuály. Vím, že se mu podařilo
díky své péči o okolí budovy
zpříjemnit a zkulturnit prostředí pro cestující. Dělá to
zdarma a dobrovolně. Mám
takové zaměstnance v úctě.
Alice Vaculová


Převoz pomoci pro
postižené vodou

V

e čtvrtek 25. srpna jsme
převáželi humanitární pomoc pro lidi, které
postihla povodeň, z Chebu do Ústí nad Labem. Jednalo se hlavně o věci pro
úklid, tedy saponáty, lopaty, košťata, hadry, ale i balené vody nebo lůžkoviny.
Část jsme naložili do auta,
ale zbytek byl určen pro cestu po železnici. Naštěstí
jsme našli u zaměstnanců Českých drah pochopení a mohli jsme zajet
s dodávkou až přímo k vlaku. Pomoc jsme naložili do rychlíku Salubia. Nic
jsme za to jako Český červený kříž nemuseli platit!
Z tohoto důvodu bych chtěl
moc poděkovat všem zaměstnancům drah, kteří
se na této operaci podíleli, zejména Luďce Hnulíkové z Generálního ředitelství
a Jiřině Hoppové, přednostce stanice Cheb.

Stanislav Fletter

Rychle jste
vyřídili stížnost

C

htěla bych vám poděkovat za rychlé a profesionální vyřízení mé
žádosti o kompenzaci zpoždění mezinárodního vlaku. Během prázdnin jsem
podávala několik žádostí
k různým institucím (pojišťovna, správa sociálního zabezpečení), ale České dráhy
byly jedinou institucí, která
můj požadavek již vyřídila
do dvou týdnů a ještě k mé
plné spokojenosti. Zároveň
mám ale jednu připomínku. Hlavní nádraží v Praze
je v noci uzavřeno. Přijela
jsem autobusem ze Španělska a ujel mi poslední vlak.
Musela jsem pak čekat před
nádražím. Nebylo by možné zde zřídit nějakou čekárnu pro cestující s platnou
jízdenkou i v noci?

Vladimíra Koubínová

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Chodovar
Expres popáté
Z Karlových Varů přes
Bečov a Mariánské
Lázně do Chodové
znovu vyjel zvláštní
vlak Chodovar Expres.

A

NÁRUŽIVÝ SBĚRATEL. Jiří Rokos již téměř čtvrt století dává dohromady předměty související s provozem na dráze.

ze stanice Holice. Svůj koutek
tu musí mít i litomyšlská lokálka. Vlakvedoucí je hrdý třeba na tři těžké vzorky kolejnic,
které mu poskytl kolega Martiňák z místní tratě. Nejstarší je
Resicza z roku 1886 pocházející
z choceňské dezinfekční stanice.
Občas mu právě kolegové přinesou nějakou zajímavost, co měli
doma, třeba rychloměr ze zrušené lokomotivy.

Na místě léta
nepoužívané osobní
pokladny vznikla
nevšední výstavka
předmětů s vazbou
na provoz železnice.
Spíše kuriozity než
unikáty, ale posbírané
s láskou k železnici.

J

iří Rokos si dodnes pamatuje první exponáty své pozoruhodné sbírky. Byly to
lepenkové jízdenky a tři manometry z parních lokomotiv.
Jako náruživý sběratel jízdenek
a drážních relikvií obecně si Jiří
Rokos splnil sen a 1. června otevřel v bývalé osobní pokladně
nádraží Cerekvice nad Loučnou
svou sbírku veřejnosti. Pokud
si ji chce někdo prohlédnout,
stačí zavolat na telefonní číslo
724 494 740 a domluvit si termín.

Zapadlé skvosty

MÍSTO ČINU. Nádražní budova v Cerekvici nad Loučnou ukrývá nejen udržovanou čekárnu, ale i malé muzeum.

Jiří Rokos

Z

Péče o čekárnu

„Velmi mně s realizací minimuzea pomohli přednosta správy
budov SŽDC Pardubice Jaroslav
Tomášek a ředitel KCOD Pardubice Michal Štěpán,“ vzpomíná
Jiří Rokos na dění okolo cerekvické stanice nastartované loňského
roku. „Zhotovitelská firma tady
přes zimu udělala novou podlahu a velmi pěkně čekárnu a bývalou pokladnu, která byla léta
nevyužívaná a sloužila spíš jako
skladiště, adaptovala.“
O čekárnu, která je otevřena
a nabízí cestujícím úkryt, se také
manželé Rokosovi dílem starají.
Zamykají ji, uklízejí a nedávno
tam doplnili zánovní stůl a tři
židle.

FOTO AUTOR (3x)

Vlakvedoucí ukazuje jeden z exponátů: vyřazený manometr.
A na co láká Jiří Rokos návštěvníky do muzea? To je, jak sám
říká, hodně soustředěno na období 80. let minulého století, ale
ve sbírce najdete i mnoho věcí

ačínal u ČSD v roce 1988
jako zámečník kolejových
vozidel v Lokomotivním depu
Praha střed, už před lety zrušeném a měnícím se na železniční
muzeum. Po vojenské službě přešel k nákladním vlakům
v Praze-Vršovicích jako průvodčí, později vlakvedoucí. Po úrazu šel pracovat jako průvodčí
osobních vlaků do Chocně. Tady
pod RCVD Pardubice pracuje už patnáctým rokem. Kromě
toho pracuje i pro Společnost
železniční při DKV Česká Třebová a Pardubický spolek historie
železniční dopravy na nostalgických jízdách. V nádražní budově v Cerekvici nad Loučnou
spolu s dalšími nájemníky bydlí
s manželkou a dvěma dětmi.

starších. Je to takový průřez většinou činností dráhy, na stěnách
visí čísla ze zrušených lokomotiv, vesměs místních, uniformy, fotografie i tabule na klíče

A jaké jsou největší kuriozity sbírky? „Myslím, že spíš zajímavé jsou okolnostmi, jak se
do sbírky dostaly,“ přemýšlí Rokos. Funkční hradlový přístroj
z Vysokého Mýta by asi nebyl
nějakou velkou vzácností, ale
tehdejší náměstek třebovského DKV Stanislav Hartmann ho
získal za minutu dvanáct až z výkupny sběrných surovin. „Nebo
jednou nám přivezli hlínu k narovnání terénu a v ní byl zapadlý krásně zachovalý pískovcový
mezník společnosti StEG,“ vzpomíná amatérský muzejník, který
svou sbírku začal dávat dohromady v roce 1987.
Nezapomene ani na zmíněné
první tři manometry z parních
lokomotiv. Věnoval mu je Jindřich Hála z depa Praha střed.
„Jeden je z Vídně z roku 1910, jeden z lokomotivy UNRRA,“ říká
a dodává, že sběratelství je hodně
závislé na náhodě. „Když se tady
v Cerekvici vyjímal šaltr, tedy
pokladní okénko, které je také
součástí muzea, našla se v něm
zapadlá docela stará jízdenka.
Je to všechno obraz různorodosti železnice a byla by škoda, kdyby spousta těchto věcí upadla
v zapomnění.“
Martin Navrátil

kci Chodovar Expres
každoročně pořádá
KCOD Karlovy Vary ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar v rámci
tradičních pivních slavností. Ty se konají každoročně třetí srpnovou sobotu.
Vlaková souprava s téměř
dvěma sty karlovarskými
účastníky pivních slavností se letos vydala na svoji
cestu zrána 21. srpna. Vlak
s dvěma vozy řady Bdt a jedním BDs vedli motorovou
lokomotivou 742.343 strojvedoucí Aleš Dáňa a Michal
Heindl z chebské Provozní
jednotky DKV Plzeň. Lokomotiva i vozy v nových firemních barvách ČD byly
označeny logy Českých drah
a Chodovaru. Vlakový výčep profesionálně, tak jako
v uplynulých letech, obsluhoval náměstek přednosty
Provozního obvodu Karlovy Vary Petr Altman společně s karlovarskou vedoucí
RCVD Janou Gotfriedovou.
Pivo se podávalo pro účastníky této jízdy zcela zdarma
a bylo ho opravdu dostatek.

Kdo přijel z umělců

Bohatý program letošních
slavností, který moderovali
Adéla Gondíková s Radkem
Nakládalem, zahrnoval
mimo jiné vystoupení známých plzeňských heligonkářů, dechového orchestru
Chodovarka, skupin Ready Kirken a Nightwork. Pochopitelně v Chodové Plané
nechyběl ani propagační stánek Českých drah
s nabídkou služeb. Letošních slavností se zúčastnil rekordní počet tří tisíc
návštěvníků.

Dodejme, že tento zvláštní expres každoročně spojuje světoznámé lázně Karlovy
Vary a Mariánské Lázně
s Pravými pivními lázněmi
v Chodové Plané. V pivovarském welness hotelu U Sládka je možné okusit horkou
koupel, obsahující mine
rální vodu Il sano, koupelové tmavé pivo se směsí
chmele, léčivých bylin s pivními kvasinkami, která
má kromě jiného omlazující účinky. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravě
a realizaci tohoto zvláštního
VLADIMÍR OMELKA
vlaku.

Díl 22.: Lež má často krátké nohy (1)
První podvozek jel
na dvanáctou kolej,
druhý na čtrnáctou
a výhybka byla
přesto zamčená.
Byla to záhada.

V

rchní inspektor vyndal
kameru a hledal nejvýstižnější úhel záběru.
Lokomotiva stála na zemi všemi koly. První podvozek jel jako
na dvanáctou, druhý na čtrnáctou kolej, vozy za ním. Přednostu
zajímala výhybka. Byl to „Angličan“, správně „křižovatková
výhybka“. Stála zleva doprava.
Hákový závěr u přilehlého jazyka byl ale nedostatečně zaklesnutý, prvotním odhadem
necelých 10 mm. To bylo málo.
Výhybka byla uzamčena výměnovým zámkem a hák zámku nebyl uražený ani nijak poškozený.

Honem šel na stavědlo. Klíče od výměnových zámků visely
na tabuli pro zavěšování klíčů,
včetně „Angličana“. Znovu se
vrátil k výhybce. Přitahovala ho.
Záloha odtáhla zbytek vlaku,
a tak se jí konečně mohl věnovat.

Někdo zametal stopy

Společně s kolegou začali hledat
první stopu vykolejení, takzvaný
„bod nula“. Tentokrát to nebylo
ani složité. Vykolejená dvoukolí „psala“ na železničním svršku
jako pan učitel křídou po tabuli.
Došel si pro klíč od výhybky, odemkl zámek a chtěl ji přestavit.
Nedařilo se. Ne že by byl nějaký
houžvička, zkrátka někde něco
drhlo. Teprve za pomoci dvou dělníků od traťovky se podařilo výhybku přestavit.
Na vnitřní straně dříve přilehlého jazyka byly zřetelné stopy
otěru. Vzhledem k předchozímu
stavu bylo zcela nelogické, že se

D

opravní náměstek uzlové stanice ohlásil: „Vypadli
jsme za vjezdu. Zatím nejezdíme nikam, jdu se tam podívat.“
Na to se ozval do telefonu přednosta revizorů: „Jdeme také,
na nic nesahejte.“ Na nádraží to
bylo slabých deset minut rychlé chůze. Již z dálky viděli elektrickou lokomotivu a dva vozy
stojící nějak divně nakřivo. Lokomotiva vypadala jako raněný
vodní pták na suchu.

stopy nacházely i v místě, kde být
při správném postavení výhybky
nemohly. Pak uviděl hrot jazyka, který byl nyní odlehlý. Jasně
a čerstvě „naklepnutý“. Záhada
vykolejení byla vyřešena. Tahle
výhybka nebyla pro jízdu vlaku
správně postavena a již vůbec
nemohla být uzamčena. Někdo
před jeho příchodem zahlazoval
stopy! Důkladně změřil železniční svršek, pořídil fotodokumentaci, stáhl záznamy hovorů...

Otázky z očí do očí

Pro sepsání protokolů volil přednosta raději domácí půdu. První
přišel dozorce výhybek odpovědný
za správné postavení vlakové cesty a její ohlášení. „Všechno jsem
udělal, jak mám, kolega výhybku přestavil, zamkl, klíč mi předal, já ho pověsil na určené místo
a pak teprve ohlásil správné postavení. Výhybka je ve špatném
stavu, a proto vlak vykolejil.“

„Pane X.Y., jak mi vysvětlíte,
že jsem našel stopy na vnitřní
straně jazyka výhybky v místech, kde se nemohou při správném postavení vyskytovat?“ ptal
se přednosta. „Nevím, to je ostatně vaše starost.“ „Vysvětlete, jak
se při uzamčení výhybky dostalo kolo mezi jazyk a opornici
a přesto nedošlo k ulomení háku
na výměnovém zámku?“ „Nevím, měl jsem všechno správně
postaveno.“
„Jak chcete,“ řekl nevzrušeně
přednosta, „jedná se o vaše vyjádření.“ Dozorce znejistěl, ale nezlomil se. Podepsal, ale neměl se
k odchodu. „Už jsme skončili?“
zeptal se. „Ano,“ odpověděl přednosta, „jenom zavolám vašeho
provozního náměstka, aby vám
napsal dovolenou. Jste přece jen
rozrušen a bude lépe, když chvíli
nebudete sloužit. Na shledanou.“
	 Otakar Drahorád
Pokračování v příštím čísle.
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za poznáním

kam jet
Nepoužívané tratě
u Straškova ožijí

35/2010

Tropy jménem Myanmar (1)

S

polečnost KŽC Doprava pořádá o víkendu
18. a 19. září několik jízd
zvláštních vlaků, zejména po neprovozovaných tratích v oblasti Straškova.
Program vyvrcholí večerní návštěvou Roudnice nad
Labem, kde se na nádvoří Lobkowiczkého zámku
koná každoroční vinobraní. V rámci soupravy bude
poprvé představen nově rekonstruovaný barový vůz
Bixovna s točeným pivem;
na pendly na podřipských
lokálkách bude nasazena
třívozová souprava vozidel
M 262.0 a vozu Bix. Zvláštní
jízdné bude vybíráno ve vlaku bez přirážky.

Žlutomodrá sobota
pro charitu

V

sobotu 11. září určitě přijďte i s rodinou
na některé z těchto nádraží: Pardubice hl. n., Hradec Králové hl. n. a Skuteč.
Mezi těmito městy totiž
projede parní a motorový vlak v rámci akce Žlutomodrá sobota BERRY pro
Centrum Paraple. V Hradci Králové například zahraje Čejka Band a předvedou
se fotbalisti místního FC,
v Pardubicích zahraje Tomáš Klus, hodinu zpěvu
předvedou Jaroslav Uhlíř
a Zdeněk Svěrák a uvidíte tu
známé hvězdy hokeje a basketbalu. Ve Skutči se budou konat zabíjačkové hody
a koncert Ivana Hlase i dechové Kmochovky. Jízdenky
v pokladnách ČD si raději
zajistětě co nejdříve.

Mikulovský expres
a Pálavské vinobraní

BEZ STŘECHY. V Myanmaru se pro osobní přepravu používají i nákladní vozy. Když zrovna prší, mají cestující smůlu, pokud se jim ale nepodaří vyskočit. 

Sedíme v hotelové
hale. Vlhkost dosahuje
snad 100 procent.
Personál odstranil
ventilátory, proti
vedru bojujeme pivem.
Kolem nás je daleký
Myanmar, který svět
zná spíše jako Barmu.

V

této podivuhodné asijské
zemi vládne stále ovzduší
revoluce. Od konce 19. století se tu mění politické režimy
jako počasí. Poslední verze představuje jakousi polokomunistickou vojenskou juntu s poměrně
silnou opozicí.

Koleje do ciziny nevedou

D

ne 11. září vyjede
v 9.40 h z Brna hl. n.
do Mikulova na Moravě Mikulovský expres na Pálavské vinobraní. Zpět expres
odjíždí v 18.45 h a o půlnoci.
Na vinobraních bude tradičně bohatý kulturní program
– koncerty, lidová hudba,
jarmark, šermíři a samozřejmě víno a burčák. Nástup do vlaku je možný jen
se vstupenkou na Pálavské
vinobraní v hodnotě 300 korun. Tato vstupenka platí zároveň i jako jízdenka
ve vlaku. Vstupenky bude
možno také zakoupit přímo ve vlaku. Pokud máte
na vinobraní jinou vstupenku, zaplatíte v expresu 80
korun. Děti do 12 let budou
mít jízdu expresem i vstup
na vinobraní zdarma.

Halštrovské dráhy
oslaví 110 let

N

a 18. září letošního roku
jsou připravovány oslavy 110. výročí Halštrovské
dráhy v Karlovarském kraji s parním vlakem. Jde o regionální trať, která vychází
ze stanice Tršnice a pokračuje přes Skalnou do Chebu.
V okolí Halštrovské dráhy
najdete nejen hezkou přírodu, za všechny přírodní
zajímavosti jmenujme známou národní přírodní rezervací Soos, ale také řadu
historických památek a dalších zajímavých a přitažlivých míst, která rozhodně
stojí za návštěvu.
(mn, hop, rk)

Státní železnice měří asi 5 tisíc
kilometrů a mají zhruba 28 tisíc zaměstnanců. Rozchod tu je
1 000 mm, což považuji za dost
zajímavé vzhledem k tomu že tu
koleje stavěli za časů anglické ko-

lonizace a všechny ostatní rozměry, jednotky a technické vybavení
je anglické. Železniční síť Myanmaru nemá žádné spojení s okolními státy. Jediné mezinárodní
spojení existovalo během druhé světové války, když japonští
okupanti s pomocí válečných zajatců nechali zbudovat tzv. trať
smrti z Thajska. Tuto trať ale spojenci stihli rozbombardovat ještě
za války a prakticky nikdy pořádně nefungovala. Existují sice plány na železnici do Číny, ale o těch
se zatím jen mluví.
Vzhledem k rozloze Myanmaru
je tu cestování vlakem poměrně
náročné. Jednotlivé vlaky dosahují cíle až za dva či tři dny. Častokrát zvládnou denně ujet jen
300 kilometrů. Směrem na sever od Rangúnu je prvních 500
až 600 kilometrů rovina, potom
však následuje velké stoupání
a během 60 kilometrů vlak vyjede 1 tisíc metrů výšky.

Kráska a šereda

Šel jsem si prohlédnout zdejší hlavní nádraží. Je tu rušno.

CARGO. Nákladní vlaky na nás působily skoro známým dojmem.

bývalá barma

N

ěkdejší anglická kolonie
je známá spíše pod dřívějším jménem Barma. Na přelomu 80. a 90. let rozhodla zdejší
vláda o změně názvu na Myanmar, oficiálně Myanmarský
svaz. Žije zde asi 50 milionů
obyvatel. Hlavním městem
je od roku 2005 Neipyijto.
Od roku 1866 byla země součástí Britské Indie, samostanost si vydobyla v roce 1948.
Barmánci tvoří asi dvě třetiny
populace. Zhruba 90 procent
lidí se hlásí k buddhismu. Pouze třetina obyvatel žije ve městech. Největším městem je
Rangún.

Obrovská koloniální budova,
stále v zachovalém stavu, uvnitř
skrývá pokladnu podle anglického vzoru, balkon a velké lustry
na vysokém stropě. První kolej je
zřejmě určená pro luxusní vlaky.
Od zbylé části kolejiště byla totiž
oddělena mříží a kontrolou, která se všem dívala na cestovní doklady. Tedy všem – nás pustili jen
tak. Stačilo ukázat na kameru,
že chceme fotografovat. Jiný svět,
jiný mrav.
Celá stanice je vybavena elektrickým zabezpečovacím zařízením a velmi zajímavými

návěstidly, která kopírují vzhled
někdejších mechanických návěstidel s různě šikmými rameny.
K našemu překvapení měly i malé
boční opakovače. Vedle překrásné
výpravní budovy se nachází příšerná administrativní budova,
která mi připomněla reálný socialismus ze střední Evropy.
Viděl jsem tu v provozu motorové lokomotivy a soupravy různého věku a původu. Moderní
dieselové mašiny tu jsou většinou z Číny, i když na nich vidíte francouzský původ. Vagony
tu mají opravdu různorodé. Najdete tu luxusní lůžkové vagony i otevřené nákladní vagony
s plachtou proti slunci, které se
pro našince nezvykle používají
pro osobní dopravu.

Okruh kolem Rangúnu

Pátrali jsme také po parních lokomotivách. Z neznámých důvodů
jsou ale výdobytky předcházejících generací ostře střeženým
tajemstvím. V novém areálu generálního ředitelství drah nám
je odmítli ukázat. V depu jsme

FOTO autor (3x)

se sice mohli procházet, ale už
ne fotografovat. Vrátili jsme se
raději na hlavní stanici a pozorovali zdejší čilý ruch. Na nadchodu k nástupištím seděli lidé
na zemi, v jednoduchých stáncích prodávali různé občerstvení. Dokonce i mniši tu měli svůj
koutek. Nadchod je spojený schody se sousedním rušným nadjezdem, který spojuje druhou
nejrušnější ulici ve městě.
Okružní dráha v Rangúnu
má délku přibližně 46 kilometrů a je na ní 39 stanic. I když
se jedná o uzavřený kruh, jen
málo vlaků jezdí skutečně po celém úseku. Většina obsluhuje
v třicetiminutovém taktu pouze východní část. Jízda na celém
okruhu trvá tři hodiny. Nasazují tu dvou- až pětivozové vzdušné motorové jednotky, většinou
bez skel v oknech. Denně údajně přepraví 150 tisíc cestujících.
Nevím ovšem, zda do těchto statistik počítají rovněž lidi visící
zvenku na vagonech...
Eugen Takács

Pokračování v příštím čísle.

NÁDRAŽÍ. V Rangúnu sice panoval ruch, ale rozhodně ne chaos.

Kulturní památkou je kostel i magistrát
Pokud si uděláte čas
na výlet na sever
Čech, nezapomeňte
na místa spojená s naší
národní historií.

N

a území Ústeckého kraje
bylo již čtrnáct míst vyhlášeno národní kulturní památkou. Na celém území
Česka je jich přitom 258. Pokud
bychom ale spočítali všechny
kulturní památky kraje, dojdeme k číslu asi 6 500.

Pamatují středověk

První tři se tímto statusem mohou pyšnit již od roku 1962: Stadice s pomníkem Přemysla Oráče,
hora Říp s rotundou sv. Jiří a Te-

rezín-Malá pevnost. Nejmladší národní kulturní památkou
(z loňského roku) se stal děkanský (pozdně gotický) kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
který byl v minulém století
přemístěn.
Pokud by lidé rádi poznali nejstarší krajskou památku, neměli by vynechat pravěké naleziště
Na Šachtách v Březně u Loun,
kde se nachází sídliště z mladší doby bronzové s osídlením
ze staršího období. Nedaleko je
pak archeologický skanzen, který provozuje Oblastní muzeum
Louny. Významné jsou i zachované stavby – románská rotunda
sv. Jiří na Řípu z roku 1126, krypta
klášterního kostela v Doksanech
z roku 1144 či krypta a zachovaná východní budova kláštera

v Teplicích z poloviny 12. století.
Nejmladší kulturní památkou
v Ústeckém kraji je administrativní budova ústeckého magistrátu z roku 1961, která představuje
styl měkkého modernismu.

Populární místa

Oblíbená rotunda sv. Jiří
na hoře Říp. FOTO CZECHTOURISM

Častým cílem turistů se stávají místa spojená s počátky české
státnosti. Kraj nabízí hned tři
– jedná se o již zmíněné Stadice
a horu Říp, ale také o městys Peruc s bájným Oldřichovým dubem a Boženinou studánkou.
V Ústeckém kraji je rovněž na výběr z mnoha zámků, například
Benešov nad Ploučnicí, Krásný Dvůr, Ploskovice, Libochovice. Turisté často navštěvují
vodní hrad v Budyni nad Ohří,
hrad Hazmburk, cisterciácký

klášter v Oseku, františkánský
klášter v Kadani nebo klášter
v Doksanech.
Nejvíce je mezi kulturními památkami normálních klasických
domů – ve všech různých skupinách a architektonických slozích. Mezi nejběžnější kulturní
památky také patří jednotlivé sochy, umístěné v obcích, městech,
u cest, v polích nebo krajině.
V kraji je velké množství drobných sakrálních památek, jako
jsou Boží muka, křížky, zvoničky
a další. Absolutně nejvíce navštěvovanou památkou je Památník
Terezín, kam každý rok přijede
čtvrt milionu lidí. Všechny ostatní památky včetně státních hradů a zámků napočítají většinou
kolem 30 tisíc návštěvníků ročně.
Alena Tichá

