Nezapomeňte
na letošní
Den železnice
25. září.
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Znojmo dostalo
moderní terminál

Co trápí naši
dopravní cestu

Na Facebooku
je každou chvíli

Přestup ve druhém největším
městě Jihomoravského kraje
je už jednodušší.
STRANA 4

Odborníci řešili problémy
s výstavbou železniční
infrastruktury.
STRANA 2

Mirka Taušová miluje vaření,
knížky a surfování na webu.

STRANA 7



krátce

sloupek
Pronikáme
na internet

Inspirace dobrem
v České televizi

Na stránkách
www.stream.cz
vznikl úspěšný
videoblog o cestování
s Českými drahami.

J

iž čtyři roky úspěšně pro
vozujeme internetovou
televizi na www.cd.cz/tv.
Diváci se jejím prostřednic
tvím dovídají zajímavé no
vinky z dění na železnici.
Dlouhou dobu se nám však

V

e čtvrtek 23. září vysí
lá Česká televize na pro
gramu ČT2 ve 20.55 hodin
dokument Inspirace dob
rem. Dokument shrnuje
události kolem příběhu sira
Nicholase Wintona, který
v roce 1939 zachránil něko
lik stovek dětí před fašis
ty transportem po železnici
do Anglie. Ústředním mo
tivem snímku je jízda vla
kem uspořádaná loni v září
k výročí stých narozenin to
hoto britského obchodníka
a humanisty.

Změny ve vedení
ČD Cargo

V

alná hromada společ
nosti ČD Cargo proved
la změny v představenstvu
a dozorčí radě společnos
ti. Michal Nebeský, náměs
tek generálního ředitele ČD
pro ekonomiku, se nově stal
členem dozorčí rady a na
opak odešel z představen
stva. Provozním ředitelem
a současně i členem před
stavenstva byl jmenován
Jiří Špička, který ve Skupi
ně ČD pracuje již šestnáct
let. Z dozorčí rady ČD Cargo
odešel na vlastní žádost Li
bor Joukl. Petr Bazger, kte
rý se rozhodl vzdát funkce
provozního ředitele, nadá
le zůstává v představenstvu
společnosti.

Běželi maraton
v našich barvách

V

sobotu 11. září se v nád
herných kulisách noční
Prahy konal další ze seriá
lu maratonských závodů.
Za České dráhy, partnera
Pražského mezinárodního
maratonu, přijeli soutěžit
vytrvalci z metropole i regi
onů. Večerní běh na 10 km si
vyzkoušeli Pavel Dokoupil,
Štěpán Kalianko, Marek Ka
čírek a Petr Baroch. V líbi
vých tričkách se v ženském
běhu na 5 km předvedly Jar
mila Zeidlerová, Jarosla
va Bláhová, Ivana Crhová,
Sandra Gosmanová a Jitka
Kocyanová. Za dobrou re
prezentaci firmy jim patří
poděkování.

Oslavíme Evropský
týden mobility

T

aké v roce 2010 probí
há již tradiční Evropský
týden mobility. Ve dnech
16. až 22. září se Čes
ké dráhy zúčastní osvěto
vé kampaně upozorňující
na problémy související
s narůstající automobilovou
dopravou ve městech. V této
souvislosti se v rámci Evrop
ského dne bez aut v nedě
li 19. září uskuteční v Praze
na Alšově náměstí koncert
s mottem: Buď aktivní, pro
dluž si život.(PeŠŤ, zs, hop)

Stanislav
Perkner
Ředitel Odboru
řízení značky

REGIOSHUTTLE. V rámci modernizace například nakupujeme 33 kusů motorových vozů pro Liberecký kraj a Vysočinu.
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Nová vozidla za miliardy
Cestující Českých
drah na regionálních
tratích se mohou
těšit na zcela nové
moderní elektrické
i motorové soupravy.
Výsledky miliardových
investic uvidí na našich
kolejích do tří let.

Č

eské dráhy vypisují tři vel
ká výběrová řízení na ná
kup celkem 50 zcela nových
elektrických a motorových jed
notek v celkovém finančním
objemu přes 5 miliard korun.
Na financování projektu se bude
podílet také Evropská unie pro
střednictvím Regionálních ope
račních programů. Nová vozidla
by měla být postupně dodávána
do konce roku 2013.

Výhody nových souprav

„Cestující na mnoha regionál
ních spojích čekají radikální
změny v komfortu na železni
ci,“ říká náměstek generálního

ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek a vyjmenovává
novinky moderních vlakových
souprav, se kterými se cestující
budou setkávat: „Nové elektric
ké i motorové jednotky budou
částečně nízkopodlažní. Všem
cestujícím tak umožní snadný
nástup a výstup. Tlačítky ovlá
dané dveře blokované za jízdy
zvýší bezpečnost cestujících, kte
ří také určitě přivítají pohodlné
sedačky, klimatizaci a moderní
audiov izuální informační sys
tém. Pro jízdní kola a objemná
zavazadla bude vyčleněný zvlášt
ní prostor.“

Po celé republice

První výběrové řízení je zamě
řeno na dodávku 15 kusů třívo
zových elektrických jednotek
s kapacitou 240 míst k sezení.
Tři z nich budou dvousystémové.
Celkový objem této zakázky bude
2,076 miliardy korun, z toho EU
přispěje částkou cca 830 milio
nů korun. Soupravy budou ur
čeny pro rychlost až 160 km/h
a všechny vyrazí na tratě v Ús
teckém, Pardubickém, Králové
hradeckém a Olomouckém kraji.

jaké jednotky
pořizujeme
• 15 třívozových elektrických
jednotek, z toho 3 dvousystémové, za 2,076 miliardy korun
• 31 dvoudílných motorových jednotek za přibližně
2,6 miliardy korun
• 4 elektrické dvouvozové jednotky pro jihočeskou
trať ze Strakonic do Českých Velenic
Druhé výběrové řízení má
za cíl vybrat dodavatele 31 dvou
dílných motorových jednotek
o kapacitě 120 míst k sezení. Cel
kový objem zakázky bude cca 2,6
miliardy korun. Devatenáct sou
prav bude spolufinancováno EU,
která poskytne 646 milionů ko
run. Tyto vlaky s maximální
rychlostí 120 km/h budou jezdit
na tratích Karlovarského, Ústec
kého, Libereckého, Plzeňského,
Středočeského a Zlínského kraje.
Třetí výběrové řízení se týká
dodávky čtyř elektrických jedno

tek pro jihočeskou páteřní trasu
ze Strakonic přes České Budějovi
ce do Českých Velenic. Předpoklá
daná hodnota této investice je 452
milionů korun, z toho EU na ten
to projekt přispěje z Regionálních
operačních programů částkou 172
milionů korun. Nové soupravy
mají být dvouvozové o kapacitě
160 míst k sezení a s maximální
rychlostí 160 km/h.

Další investice

V rámci modernizace regionál
ních spojů uzavřely České drá
hy již dva kontrakty na dodávky
celkem 33 kusů motorových vozů
RegioShuttle pro Vysočinu a Li
berecký kraj. V současné době
probíhají také výběrová řízení
na dodávky nových patrových
souprav pro středočeskou trať
Praha – Benešov u Prahy a morav
skoslezskou trať spojující Ostravu
a Mosty u Jablunkova. Další výbě
rové řízení je zaměřeno na dodáv
ku čtyř moderních motorových
vozů pro Pardubický kraj. Celko
vý objem investic do nových regi
onálních vlaků proto představuje
téměř 9 miliard korun.
Petr Šťáhlavský

Nádraží znělo v rytmu Čechomoru
Hudební skupina
Čechomor přijela
za svými fanoušky
na západní ústecké
nádraží, kde
uspořádala koncert.

Z

lokomotivy přímo na podi
um. Tak by se daly ve zkrat
ce popsat cesty členů
skupiny Čechomor na jejich po
sledním turné, které začalo 24.
srpna v Banské Bystrici a skon
čilo 4. září v Ústí nad Labem.
Všechny koncerty se přitom ko
naly v bezprostřední blízkosti že
lezničních stanic.
„Myšlenka uspořádat vlakové
turné přišla v roce 2005. Po doho
dě s naším kamarádem Radkem
Šauerem byl proveden nástřik lo
komotivy, kterou vlastní, do ba
rev naší skupiny. Rok na to došlo
k realizaci nápadu vyrazit na tur
né po kolejích vlastním vlakem
po Čechách a Moravě. Vzhledem
k velkému úspěchu jsme se letos

ZÁVĚR TURNÉ. Skupina vystupuje mezi diváky.
vypravili na turné znovu, tento
krát s výjimkou Ústí nad Labem
po slovenských městech,“ říká
člen Čechomoru a velký fanda
železnice Michal Pavlík.
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Akce v Ústí nad Labem pro
běhla v areálu západního nádra
ží. Scéna vyzdobená drážními
relikviemi včetně funkčních vý
stražníků z železničního přejez

du vyrostla nedaleko výpravní
budovy. Členové skupiny Če
chomor za nadšeného jásotu fa
noušků vystoupili a zahráli výběr
z toho nejlepšího, co za více než
dvacet let vytvořili.
„Vztah naší skupiny k železnici
je velmi, velmi kladný. Já osobně
jsem dokonce pracoval v železnič
ním opravárenství. Vzpomínám,
jak jsem opravil snad všechny
rychloměry na dráze a teprve pak
jsem se dal na dráhu hudebníka,“
komentuje vystoupení frontman
skupiny František Černý.
Koncert nijak neomezil pro
voz na nádraží. „Pořadatelé vy
mezený prostor řádně zajistili,
takže vstup návštěvníků do ko
lejí nehrozil. K žádným mimo
řádnostem nedošlo, lokomotiva
byla odstavena na manipulač
ní koleji,“ sdělil výpravčí Martin
Novikov. Snad jedině poslech hu
dební produkce ve službě by mohl
být chápán jako jednání v rozpo
ru s předpisy. Tomu se však i přes
zavřená okna nedalo zabránit.
Václav Rubeš

nedařilo výrazněji prosa
dit na tzv. sociálních sí
tích typu Facebook, Twitter
či Youtube. Tyto sítě se při
tom především pro mladou
generaci stávají stále vy
hledávanějším komunikač
ním kanálem. Na internetu
se zde sdružují lidé s po
dobnými zálibami a zájmy.
V současné době prožíva
jí sociální sítě rychlý rozvoj
a připojuje se do nich stá
le více uživatelů. Doposud
se odkazy na České dráhy
na sociálních sítích vysky
tovaly převážně v negativ
ním světle.
V této situaci nás o to
víc těší, že se ve spoluprá
ci s portálem www.stream.
cz podařilo natočit úspěš
ný videoblog, ve kterém
dvojice moderátorů cestuje
vlakem do evropských met
ropolí. Jejich sedmiminuto
vé příběhy z cest s názvem
Euro Train Trip již na inter
netu zhlédlo více než sto ti
síc diváků. Navíc se seriálu
o výhodách cestování vla
kem podařilo proniknout
i na sociální síť Facebook,
kde vznikla fanouškovská
stránka www.facebook.
com/eurotraintrip. Obě
prezentace Českých drah
jsou součástí marketingo
vé kampaně obchodního
pilíře Eurotrip zaměřené
ho na letní cestování vla
kem do zahraničí. Přeji
vám tedy příjemné surfová
ní po internetu.

anketa
Navštěvujete na netu
sociální sítě o železnici?
KATEŘINA DULAVOVÁ

Studentka,
Dětmarovice
Na internetu
si diskuze čtu,
ale neúčastním
se jich. Otázky související
s dopravou řeším při studiu
neustále.

JÁN KANDRIK

Student,
P. Bystrica
Občas sleduji
odborné diskuze
o technice, spe
ciálně v oblasti zabezpečo
vací techniky.

M. SVOJANOVSKÝ

Pracovník
pneuservisu,
Ostrava
Kdysi jsem de
baty o železnici
na internetu docela sledo
val a občas se do nich i zapo
joval.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
Letáky a jízdní
řády zdarma
Ve vybraných městech
Olomouckého
kraje probíhá nová
marketingová kampaň.

P

rvní zářijový den začal
v Olomouckém kraji pro
jekt RegioTakt. České dráhy
v něm přesvědčují cestující,
že vlak je nejlepší alternati
vou při cestě do centra regio
nu. Nabízíme rychlou jízdní
dobu, vysokou četnost spo
jů a výhodnou cenu. Pro
každou relaci jsme vyda
li souhrnný leták s jízdními
řády a přehledy nejvýhod
nějších cenových nabídek.
Tyto letáky půjdou do všech
domácností vybraných čtr

nácti měst. Doplněny jsou
kartičkovými jízdními řády
vizitkového formátu, které
mají naši zákazníci k dispo
zici zdarma ve stanicích.
Ve stanicích Olomouc
hl. n., Šumperk, Zábřeh
na Moravě, Prostějov a Pře
rov se objevují na ploše
odbavovací haly tzv. prosto
rové stojany s kapsami pro
umístění příslušných le
táků informační kampa
ně. Další typ jednoduchých
nosičů letáků se nachází
u výdejních oken osobních
pokladen. Takzvané kla
prámy se osazují šablonami
pro jednotné a přehled
né uspořádaní aktuálních
informací. Ve spodní čás
ti jsou doplněny o nosi
če kartičkových jízdních
řádů nebo letáků s nabíd
kou služeb ČD. Ve stanicích
Postřelmov, Mohelnice,
Červenka, Litovel před
městí, Uničov, Šternberk,
Moravský Beroun, Doma
šov nad Bystřicí, Hlubočky
a Velká Bystřice jsou pouze
klaprámy a jednoduché no
siče na stěnách.
(ski)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 4.–10. 9.

■ 25 % pozitivní
■ 7 % negativní
■ 13 % ambivalentní
■ 55 % neutrální

M

ediálně zajímavá je si
tuace kolem pozasta
vování železničních staveb
a rušení ztrátových tratí,
které požaduje Ministerstvo
dopravy. Novináři často píší
o seznamu ohrožených spo
jů i o budoucnosti rozesta
věných úseků tratí.
Tisk i internetové serve
ry informovaly o novince
na eShopu Českých drah –
cestující si nově mohou přes
internet koupit i jízden
ky na regionální spoje. Bě
hem září budou na eShopu
k dispozici rovněž síťové ví
kendové jízdenky SONE+,
síťové jízdenky ČD Net, líst
ky pro psy a doklady pro
zavazadla.
Většina médií přinesla
také zprávy o možných zá
sadních změnách v připra
vovaném novém jízdním
řádu. K pozitivním zprá
vám patří informace o mo
dernizaci čtyř elektrických
pantografů řady 560, které
jezdí v okolí Brna. Předpo
kládaná hodnota kontrak
tu je 240 milionů korun bez
daně z přidané hodnoty.
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Kudy vede dopravní cesta

Kriticky se zmínil o dlouhé pří
pravě staveb a rovněž jejich vyso
kých cenách. Jak je možné, ptal
se, že cena jedné výhybky se rov
ná nákladům na výstavbu rodin
ného domu a jeden m 2 prosklené
čekárny stojí stejně jako obdob
ná plocha bytu v centru Prahy.
A co potom cena za protihluko
vé stěny a každý metr kolejového
svršku. V očích zákazníků pozi
ci železnice neprospívá ani časo
vý nesoulad investice ze strany
Českých drah a Správy železnič
ní dopravní cesty jako v případě
nádraží v Karlových Varech a Čes
kém Brodě. Na závěr vystoupení
Antonín Blažek zodpověděl do
tazy na budoucnost vysokorych
lostních tratí v Česku.

Jaké druhy dopravy
mají největší šanci?
Musí být cena za nové
koleje tak vysoká?
Dočkáme se národního
odbavovacího centra?
I takové problémy
se řešily na setkání
zástupců dopravních
organizací.

K

am se bude ubírat doprav
ní infrastruktura v České
republice? Na tuto klíčo
vou otázku se snažili odpovědět
pozvaní odborníci na diskuz
ním setkání v pražském hotelu
Marriott v úterý 7. září. Akci zor
ganizoval Institut pro veřejnou
diskuzi ve spolupráci s Fakultou
dopravní ČVUT pod názvem Ces
ta třetí: Vztah jednotlivých dru
hů dopravy a rozvoje dopravní
infrastruktury.
Nechyběli tu samozřejmě zá
stupci Českých drah, největšího
železničního přepravce v zemi.
Moderátorem přednáškového

KORIDOROVÉ TRATĚ. Stavba mezi pražskými čtvrtěmi Libeň
Foto michal málek
a Běchovice probíhala v loňském roce.

Rozvoj jednotlivých druhů do
pravy v kontextu města přiblížil
Martin Dvořák, generální ředi
tele Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Neopomněl se věnovat
i záměrům kolejového spojení
letiště Ruzyně s centrem měs
ta. Podle jeho slov se zpracová
vá vnitropodniková oponentura
záměru stavby tramvajové tra
tě do Ruzyně. Praha, i přes odliv
cestujících před několika lety,
stále drží tzv. dopravní model
Split a celých 57 procent lidí jezdí
městskou dopravou. Budoucnost
podle jeho slov patří integra
ci s dalšími dopravami, zejmé
na se železnicí, a propojitelnosti
městské, příměstské a dálkové
dopravy.

Vodní koridor
a odborné zhodnocení

V dalších příspěvcích se Ondřej
Zaoral z ČSOB zahleděl do bu
doucnosti a představil ideu jed
notného celorepublikového
tarifního systému a tzv. národ

Konkurence
má snížit náklady

Hned první příspěvek z úst Jana
Pavla z Katedry veřejných financí
pražské Vysoké školy ekonomické
nešetřil kritikou. V prezentaci,
kterou pojmenoval Financová
ní jednotlivých druhů dopravy
z veřejných zdrojů: současný stav
a možnosti vývoje, Pavel ukázal
na špatně nastavený systém za
dávání veřejných zakázek v do
pravních stavbách. Podle jeho
slov panuje vysoká rozestavě
nost a nedodržování skutečných
priorit. Na grafu také ukázal, že
čím více firem se uchází u zakáz
ku, tím nižší bude výsledná cena.
Dle jeho modelu s každým účast
níkem soutěže klesne cena o 3,3
procenta. A naopak, tzv. užší za
dávací řízení dosaženou cenu
zvýší o 11,6 procenta. Jeho recepty
pro tendry v dopravních stavbách
jsou následující: ctít priority, ne
spojovat stavby do celků a neza
dávat užší soutěže.
Vladimír Jiřičný, zástupce do
pravy a logistiky ve společnos
ti Škoda Auto, přiblížil systém
dopravy dílů, surovin, rozlože
ných a hotových vozů. Povzde

Levnější nákup
s In-kartou
Program ČD Bonus
získal nové partnery,
kteří poskytují
našim zákazníkům
i zaměstnancům slevy.

O

d 1. září mohou drži
tele In-karet Českých
drah nakupovat zbo
ží renomovaných značek
za sníženou cenu. Jed
ná se o některé zboží firem
Bosch, Dell, Nikon, Phi
lips, Römer, Thule a Whirl
pool. Na bílou techniku
značky Whirlpool je možné

Viktoria
O´Rourke

Na letiště tramvají?

čím více firem se
uchází o zakázku,
tím NIŽŠÍ bude
konečná cena.
odpoledne byl náměstek gene
rálního ředitele ČD pro personál
ní záležitosti Pavel Švagr. Mezi
diskutující se zařadil rovněž jeho
kolega Antonín Blažek, po gene
rálním řediteli nejvýše zodpo
vědný manažer Českých drah
za osobní dopravu.

pro vás

trendem jsou
propojitelnost
a integrace
různých doprav.

MHD. Podle názoru přednášejících bude jedním z trendů stále větší propojitelnost železnice a městské dopravy.
chl si nad nevyhovujícím stavem
tratě Nymburk – Mladá Boleslav
a ramene Týniště nad Orlicí –
Častolovice – Solnice. Pro prv
ně jmenovanou trať nabídl dva
způsoby řešení: zdvoukolejnění
a přestavbu mladoboleslavského
hlavního nádraží nebo (zřejmě
reálnější) zřízení dvou výhyben.

Nová vozidla
na starých kolejích?

Prezentaci nazvanou Koncepce
rozvoje železniční infrastruk
tury měl původně přednést
generální ředitel ČD Petr Žalu

Foto WIKIMeDIA

da. Na poslední chvíli však byl
odvolán na důležité jednání
na Ministerstvo dopravy, takže
za řečnickým pultem nakonec
stanul jeho náměstek pro osob
ní dopravu Antonín Blažek. Ten
připustil vysokou závislost do
pravce na stavu infrastruktu
ry. Řečnicky se zeptal, zda není
devalvací nakupovat nová mo
derní vozidla, která pak budou
jezdit dál po tratích s omeze
nou propustností a nevhodnými
a zastaralými přejezdy, zabez
pečovacími zařízeními a nízkou
traťovou rychlostí.

ního odbavovacího centra. O roz
čeření vod se pak postaral Jan
Kareis z Vodních cest, který se
pokusil odpovědět na otázky, co
vyřeší vodní koridor Dunaj – Odra
– Labe. Také se ptal, zda má vod
ní doprava perspektivu při zvá
žení všech jejích negativ. Podle
jeho názoru zní odpověď, že (ku
podivu) má, takže si vodní in
frastruktura zaslouží alikvotní
finanční podporu státu.
Závěr diskuzního odpoledne
patřil zhodnocení priorit státu
z pohledu jednotlivých druhů do
pravy v podání odborné autority
jednání, Ladislava Bíny z Fakul
ty dopravní ČVUT v Praze. Dal
ší setkání na obdobné téma se
uskuteční už 7. října. Uvidíme,
zda i ono bude takto kriticky
bouřlivé.
Martin Navrátil

Manažerka
projektu
ČD Bonus

uplatnit slevu 25 procent,
na střešní nosiče značky
Thule 20 procent, na auto
sedačky Römer 20 procent.
Pokud se majitel In-kar
ty rozhodne pořídit černou
a drobnou techniku Phi
lips, naúčtují mu o 15 až 20
procent nižší cenu, u fo
toaparátů a příslušenství
Nikon o 8 procent, u zbo
ží proslulé značky Dell 10
až 15 procent a na nářadí či
techniku Bosch 10 procent.
Uvedené elektronické ob
chody provozuje společnost
xPool – zprostředkovatel vy
braných světových značek
na českém trhu. Pro zobra
zení a nákup zboží je zapo
třebí nezávazná a bezplatná
registrace, jelikož nabíd
ka je pouze pro držitele či
pových In-karet ČD a není
dostupná pro běžné uživate
le. S jednou In-kartou ČD je
možné provést libovolný po
čet nákupů. Další informa
ce získáte na www.cd.cz,
sekce Výhody pro cestují
cí, ČD Bonus a zvolte Nákup
on-line.
Novým partnerem zákaz
nického programu ČD Bo
nus je rovněž společnost
KŽC, která nabízí výlet
ní, zážitkové, nostalgic
ké vlaky v motorové trakci.
Pokud se vydáte na Pod
řipské vinobraní ve dnech
18. a 19. září, máte možnost
s vaší In-kartou uplatnit
slevu 15 procent při náku
pu jízdenky na nostalgický
vlak na Kokořínsku. Dal
ším příkladem jsou blížící
se Dny pražské integrova
né dopravy 21. a 22. září,
kdy se cestující s In-kartou
se slevou 15 procent svezou
(naposled!) osobním vlakem
z Prahy hl. n. na nákladové
nádraží na Žižkově.
Další informace jsou
na www.kzc.cz.

Dopadli zloděje díky výpravčímu
V Kunovicích zloději
neuspěli. Narazili
totiž na ostražitost
a občanskou
statečnost zdejších lidí.

prý známé firmy. Ukradli něja
ké kabely, ale zaparkovaný trak
tor ponechali bez povšimnutí.“
Od ředitele SDC Zlín Ladisla
va Kašpara jsme se dozvěděli, že
ze skladu v Kunovicích bylo kon
krétně zcizeno 75 metrů zabez
pečovacího kabelu typu TCEKEY
16p v celkové hodnotě přes 6 ti
síc korun bez DPH. Jeho ná
městek Ivan Vránský informaci
ještě doplnil, že letos do polovi
ny srpna bylo evidováno (a Poli
cií ČR šetřeno) celkem patnáct
případů krádeží s celkovou ško
dou na majetku SDC Zlín ve výši
365 680 korun.

N

a tropická vedra patrně
spoléhal párek zlodějů,
který se v úterý 27. červen
ce odpoledne vypravil za svým
lupem vyzbrojen pákovými kleš
těmi. Visací zámek na bráně ob
jektu Správy dopravní cesty Zlín
nedaleko kunovického nádra
ží byl pro zkušené poberty hrač
kou. Zloději se rychle stihli ukrýt
za bránu, když zahlédli postarší
ho pána se psem na procházce. To
jim ale stejně nepomohlo. Cho
dec je totiž zahlédl a nahlásil
na stanici.

Krádeže za statisíce

Pohotovostní výpravčí Jiří Šálek
právě sledoval průjezd rychlí
ku R 706 Hradišťan z Luhačovic
do Prahy. „Bylo tak deset mi
nut před pátou odpoledne, když
na mě volal nějaký pán, že vi

BRÁNA. Jiří Šálek ukazuje místo, kudy se zloději dostali do objektu SDC,
aby ukradli 75 m kabelů. Policie pachatele chytila druhý den. Foto autor

děl dva kluky, jak přecvakli ře
těz na bráně. S tím člověkem se
mimochodem známe od vidění,“
vzpomíná výpravčí. V úvahu ale
připadala varianta, že visací zá
mek byl nefunkční, a tak bylo
nutno ho vyměnit. Proto si vý
pravčí telefonicky ověřil, jestli
náhodou v objektu nejsou pra
covníci SDC Zlín.

„Zabezpečováci mi řekli, že
tam nemají nikoho. Tak jsem se
šel na bránu podívat,“ pokračuje
Šálek. Pak ihned vytočil číslo 158.
Policisté přijeli za patnáct minut.
Sepsali zjištěné skutečnosti, po
drobné popisy obou mladíků
a odjeli. „Trochu mě překvapilo,
když jsem dostal druhý den hláš
ku, že chytili dva zloděje. Byly to

Lupiči stále drzejší

Předmětem krádeží jsou přede
vším měděná lana a kovový šrot
a v objektech SDC i drobná tech
nika jako pily, křovinořezy apod.
Podle policejní mluvčí v Uher
ském Hradišti Mileny Šabatové
šlo ve výše zmíněném případě
o dva recidivisty, přičemž deva
tenáctiletému mladíkovi a jeho
pětadvacetiletému společníkovi
hrozí za spáchaný trestný čin až
dva roky za mřížemi.

Jiří Šálek ještě prozradil, že
za 26 let služby v dopravě se mu
podobný případ nestal poprvé.
Jen v poslední době hlásil kráde
že čtyřikrát „U zdejší policie jsem
docela známý. Zlodějny mě straš
ně štvou. Máme to tu každou
chvíli,“ dodává výpravčí. Jednou
to byl vypáčený automat na kávu,
jindy vylomená mříž na stánku
s občerstvením, krádež kabelů,
nějakých dílů z vozíků od traťov
ky a další. „Jeden hlídá, druhý
krade. Ti zloději nejsou hloupí.
Vědí, že výpravčí má svoje povin
nosti, počkají si, až je v dopravní
kanceláři, a mají volné pole. Když
jde k vlaku, tak se ukryjí,“ popi
suje výpravčí.
Jednou dokonce přistihl mladí
ka, který vklouzl pootevřenými
dveřmi do dopravní kancelá
ře a šmejdil očima po zařízení.
Údajně chtěl na záchod, přičemž
neskrýval překvapení nad tím, že
pracoviště vnitřního výpravčího
má čtyři monitory kamerového
systému. Že nemonitorují Kuno
vice, ale perony dálkově řízených
stanic, se už nedozvěděl.
IVAN SKULINA
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Zaměřeno na regionální spoje
Když někdo potřebuje dojet do sousedního či
krajského města na úřad nebo do zaměstnání,
měl by si vybrat vlak. To je hlavní sdělení,
které České dráhy vysílají vůči veřejnosti.

V

současné době se rozjíždí
nová marketingová kam
paň RegioTakt, která je
zaměřena na regionální spoje.
Na podrobnosti k tomuto projek
tu jsme se zeptali Jiřího Ješety,
který nyní řídí Odbor produktů
a obchodu.

Co si máme představit, když se
řekne RegioTakt?
Pod tímto názvem se skrývá ak
tuální komunikační projekt,
ve kterém nám jde o prosaze
ní pravidelné, rychlé, kvalit
ní a pohodové taktové dopravy
v regionech. Jinými slovy – mar
ketingová kampaň, ve které se
zaměřujeme na cestující, kte
ří se každý den přesouvají do za
městnání či do školy. Do cílové
skupiny ale také patří lidé, kte
ří dojíždějí nepravidelně, na
příklad na úřady, k lékaři či
jen na nákupy. Chceme je pře
svědčit, že vlak je pro ně nej
výhodnější variantou. Jsme
bezpečnější než silniční dopra
va a oproti autům navíc odpadá
problém s parkováním.
Proč jste začali právě v Olomouckém kraji?

V Olomouckém kraji jsme sku
tečně před pár dny spustili pilot
ní fázi tohoto projektu. Olomouc
je důležitým dopravním uzlem,
leží na koridorové trati, vnímá
me zde potenciál pro zvýšení po
čtu cestujících. Značná část tratí
je již modernizovaná, například
270, 291 a 330, což umožňuje vyš
ší cestovní rychlost regionálních
spojů. Výsledky této pilotní fáze
v listopadu vyhodnotíme a po
tom rozšíříme do dalších krajů
v republice, do Prahy a středních
Čech, do Brna, Ostravy a Plzně.
Jakým způsobem cestující
oslovujete?
Ve vybraných stanicích jsme roz
místili speciální stojany a nosiče
s informačními letáky o regio
nálních spojích, prezentačních
akcích, tarifní nabídce a s oblíbe
nými kartičkovými jízdními řády
– tentokrát zdarma. Další jedno
duché nosiče letáků se nacházejí
u výdejních oken osobních po
kladen. Úzce spolupracujeme se
zástupci obecní a krajské samo
správy. Například v Uničově jsme
se dohodli na informačním sto
janu na poliklinice, v Přerově
zase v prostorách odboru dopra

JIŘÍ JEŠETA
Pověřený ředitel Odboru
produktů a obchodu

V

ystudoval SPŠ dopravní
ve Strakonicích. Od roku
1994 pracoval pro ČD jako výpravčí, signalista a hláskař.
Po studiu na Univerzitě Pardubice nastoupil v roce 2001
jako systémový specialista na Odbor kontroly na Generální ředitelství. V letech
2004 až 2008 byl zástupcem
ředitele Odboru komunikace GŘ ČD. Od listopadu 2008
řídil oddělení marketingového servisu, od září 2009 vykonával funkci vedoucího
oddělení marketingové produkce. Od května 2010 vykonává funkci ředitele kanceláře
náměstka generálního ředitele pro obchod a marketing
a od září současně i funkci pověřeného ředitele Odboru
produktů a obchodu.

vy, kam si lidé chodí vyřizovat
řidičské průkazy. Všichni oby
vatelé čtrnácti klíčových měst
na šesti vybraných relacích obdr
želi do svých poštovních schrá
nek letáček s podrobným jízdním
řádem, cenovou nabídkou, map
kou a kulturními tipy.
Další formou, jak oslovujeme
cestující v Olomouckém kraji, je
soutěž, která probíhá do konce
září. Nazvali jsme ji trochu žer
tovně Dejte si dvacet a vyhraj
te stylové hodinky. Chceme tak
zdůraznit, že lidé mohou během
cesty odpočívat, případně i spát.
Po zakoupení jízdenky dostanou
cestující soutěžní kartičku s uni
kátním kódem, který pak zadají
na stránkách www.cd.cz/soutez.
Jako výhru nabízíme vkusné ná
ramkové hodinky, tašky přes ra
meno či termosky.
A co slevy na jízdném? To by
mohlo zabrat...
Na to jsme také nezapomněli.
V průběhu září a října probíha
jí v konkrétní dny jízdy za zvý
hodněnou cenu, a to se zpáteční
jízdenkou buď za jednu korunu,
nebo za deset korun. Tato část
kampaně probíhá po celé repub
lice, nejen v Olomouckém kra
ji. Jsou to například následující
relace: 21. září Jablonec nad Ni
sou – Liberec, 22. září České Vele
nice – České Budějovice, 23. září
Valašské Meziříčí – Rožnov pod
Radhoštěm, 30. září Oslavany

– Brno hlavní nádraží, 5. října
Hronov – Hradec Králové, 7. říj
na Jihlava – Havlíčkův Brod nebo
13. října Chrudim – Pardubice
hlavní nádraží. Tento typ akcí
jsme realizovali i v minulosti,
mimo jiné v relaci Praha-Masa

kampaň má zvýšit
počet cestujících
na lokálních
tratích.
rykovo nádraží – Milovice, kdy
jsme propagovali nasazení pří
mých CityElefantů na nově zmo
dernizovaný úsek tratě.
Jak se RegioTakt dotkne zaměstnanců Českých drah?
Pokud chceme přesvědčit nové
cestující, aby používali našich
služeb, nemůžeme zůstat jen
u letáků ve stojanech. Naši za
městnanci musí být vedeni
k tomu, aby poskytovali při ko
munikaci s veřejností perfektní
servis. Týká se to nejen pracovní
ků osobních pokladen či ČD cen
ter, ale vlastně i práce vlakových
čet a čistoty ve vlacích i na ná
dražích. Zákazníky získáme
především tím, že jim poskyt
neme perfektní servis po celou
dobu cestování. A o to se musí
me snažit my všichni.
Petr Horálek

Katalog osobních vozů ČD – 24. díl

WLAB
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená
rychlost

WLAB

51 54 70-80

15

160 km/h

Výroba

Výrobce

1984–85

VEB Wagonbau Bautzen

V

ůz je čtyřnápravový lůžkový vůz první a druhé třídy s deseti oddíly pro cestující s postranní chodbou. Je určen pro
vnitrostátní provoz i pro provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h. Má dva podvozky typu Görlitz V (I. série
vozů), resp. Görlitz Va (II. série vozů), a je vybaven samočinnou
tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je
teplovodní s kombinovaným vytápěcím kotlem na el. energii a páru a s naftovým kotlem s poloautomatickou regulací
teploty a ruční regulací v oddílech pro cestující. Každý oddíl
pro cestující je vybaven třemi lůžky. Zdrojem elektrické energie pro napájení osvětlení, pomocných elektrických obvodů
a elektrických spotřebičů jsou dva střídavé generátory upevněné na přírubě ložiskové komory nápravy. K vaření a přípravě teplé vody se používá plyn propan-butan v lahvích. Chladicí
zařízení je elektrické, kompresorové. Vůz je vybaven hlavním
a napájecím brzdovým potrubím, parním potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC.
Oddílů

10

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k ležení

30

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

43/46 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

A

si každý už alespoň za
slechl názvy Facebook,
MySpace či blog. Komu
nikace pomocí internetových so
ciálních sítí se jistě stává velkým
fenoménem současnosti. Kromě
možnosti seznámení se či nalézá
ní dávných přátel umožňuje spo
jení lidí se stejnými zájmy. A tím
samozřejmě může být i železni
ce. Železnice skutečná či mode
lová, fotografování lokomotiv,
tipy na cestování vlakem, to vše
je dnes možné na internetu najít.

Fenomén e-šotoušství

Někteří obzvláště zapálení mi
lovníci železniční dopravy si i vy
tvořili vlastní přezdívku – šotouš.

Nejen u šotoušů se asi největ
ší oblibě u nás těší elektronický
magazín Zelpage (www.zelpa
ge.cz). Za devět let své existence
na internetu se z původně stu
dentského amatérského webu
stránka vypracovala na uznáva
ný portál, erudovaně informují
cí o aktuálním dění na železnici
u nás i ve světě. Za samostatnou
zmínku stojí obsáhlá obrazo
vá galerie, kde autoři a čtenáři
mnohdy velmi detailně a mnoh
dy i velmi emocionálně komentu
jí své fotografické postřehy.
Diskutovat o všem možném ze
světa kolejových vozidel můžete
na dopravním serveru K-report
(http://k-report-net). Zájem ně
kterých fandů železnice nekon
čí jen u klasických vlakových
souprav. Své obdivovatele mají
i prostředky veřejné hromadné
dopravy: metro, tramvaje a tro
lejbusy. Stránku můžete pojmout
i jako rozcestník pro další želez
niční putování internetem, ne
boť nabízí i velkou databázi
odkazů.

Jak rychle
předat zprávu
Využívají vlakové čety
v jednotkách CityElefant
dostatečně centrální
rozhlasové zařízení?

V

lakové čety jsou o vhod
nosti používání centrál
ního rozhlasového zařízení
důkladně proškoleny. V pří
padě mimořádné události
zohledňují především úspo
ru času a možnosti předá
ní informací co největšímu
počtu cestujících. Všich
ni zaměstnanci mají navíc
přístup k manuálu obslu
hy jednotky CityElefant,
kde jsou možnosti a způsob
použití vlakového rozhla
su uvedeny. Tento způ
sob komunikace s cestující
veřejností je zaměstnan
cům vštěpován i při řešení
a projednávání případných
stížností právě ve vztahu
k zajištění informovanosti.

PETR
BAROCH
Ředitel Vlakového
doprovodu osobní
dopravy
Hlášení v jednotkách Ci
tyElefant probíhá tak, že
člen vlakového doprovodu
otevře dvířka rozvaděče ved
le nástupních dveří do vozu
a mluví do děrovaného ot
voru v čelní desce rozvadě
če. Mluvené slovo je při této
obsluze doplněno okolní
mi zvuky, takže může na
stat situace, že zpráva je
pro cestující nesrozumi
telná. Na tuto skutečnost
zaměstnance upozorňují
občas sami cestující ve vla
ku. Taková hlášení pak si
tuaci spíše komplikují,
a proto je lepší, když četa
projde celý vlak a informu
je o mimořádnosti osob
ně každého cestujícího.
Necháváme proto na vol
bě našich jednotlivých za
městnanců, jaký způsob
informování cestujících vy
užijí. Nicméně základem
komunikace a naprosto jed
noznačnou povinností sa
mozřejmě zůstává, aby naši
zákazníci byli o jakékoli mi
mořádnosti včas a přesně
informováni.

doprava
Investice
na jihu Čech
Stavby na železniční
a silniční infrastruktuře
v jižních Čechách
budou pokračovat.
Ve zlevněné variantě.

Téma železnice dobývá sociální sítě
Internet
v devadesátých
letech změnil výměnu
informací o železnici.
Kde se na netu dozvíte
na toto téma nejvíce?

odpovídá

definice přezdívky ŠOTOUŠ

J

edná se o přezdívku pro člověka, která má silnou zálibu (někdy až úchylku) v železniční nebo
jiné veřejné dopravě. Toto slovo pravděpodobně pochází z anglického slova shoot (udělat
snímek), což odráží charakteristickou činnost šotoušů: fotografování. Nejdříve se zmíněná

přezdívka považovala za nadávku. Dnes si slovo šotouš sice jistý
punc hanlivosti ponechalo, pro
mnohé se však změnilo v hrdé sebeoznačení, symbol příslušnosti ke své sociální skupině. Přesné
okolnosti rozšíření slova šotouš
ani bližší určení jeho původce bohužel nejsou známy.

WEBové stránky O železnici
• www.zelpage.cz
Zaujmou vás rozsáhlou obrazovou galerií.
• http://k-report-net
Diskuzní fórum o všech druzích veřejné dopravy.
• www.facebook.com
Tomu, kdo si nejraději o že
leznici jen povídá a má pocit, že
jeho okolí nemá pro jeho hobby
to správné pochopení, může být
nápomocen Facebook (www.fa

Skupiny o všem možném.
• http://diskuze.modely.biz
Debata o železničních
modelech.
• www.vlaky.net
Aktuální informace ze Slovenska i našich kolejí.
cebook.com). Tento komunit
ní server dnes asi znají všichni.
Se svými 500 miliony aktivních
uživatelů a šedesáti jazykovými
mutacemi je jednou z největších

společenských sítí na světě. Sdí
let s ostatními zde můžete své
nejnovější fotografické úlovky,
videa i zážitky z cestování. Svůj
profil zde má jak společnost Čes
ké dráhy, tak jednotliví železnič
ní fandové a spolky.

Virtuální tvář

I ti, kteří se ani v dospělosti ne
chtějí vzdát železnice doma,
tedy té modelové, mohou na in
ternetu probírat všemožné tipy
na vlastnoruční výrobu modelů
či prezentovat svá kolejiště a tím
inspirovat ty, kteří snad ještě
váhají. Kromě již zmiňované
ho Facebooku existuje velmi živé
diskuzní fórum železničních
modelářů. Najdete je na adrese
http://diskuze.modely.biz.
Pozadu v internetové komuni
kaci nezůstávají ani železniční
fanoušci v zahraničí. Pro mini
mální jazykovou bariéru lze do
poručit stránky www.vlaky.net,
které obsahují plno aktuálních
informací ze Slovenska i z čes
kých kolejí.
Michal Málek

M

inistr dopravy Vít Bár
ta při své cestě v pátek
10. září na jih Čech slíbil, že
bude pokračovat výstavba
dálnice D3 z Prahy do Čes
kých Budějovic. Kromě toho
oznámil, že nadále počítá
s řadou významných, i když
před nedávnem zastavených
staveb na železnici. Stalo
se tak díky tomu, že se po
dařilo najít určité úspory
na straně investora i doda
vatelů. Za stavbu železnic by
stát letos měl zaplatit o 430
milionů korun méně, než se
dosud počítalo. To předsta
vuje asi 5,1 procenta letoš
ního plánu. Nové dodatky
ke smlouvám jsou podle mi
nistra již podepsány.
Vít Bárta přijel na jih
Čech ráno vlakem do Tábo
ra, odkud dále pokračoval
do Plané nad Lužnicí, kde se
seznámil s palčivou situací
způsobenou silnou tranzit
ní dopravou přes město. Tu
by vyřešil obchvat, jehož do
končení mělo město slíbe
no do roku 2012. Odpoledne
program ministra pokračo
val jednáním na českobu
dějovickém krajském úřadě
a tiskovou konferencí. (mn)

4

partneři
Uniformy od firmy
Blažek už v říjnu
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Znojmo dostalo terminál

ibžd

P

osádky společnosti JLV
dostanou elegantní uni
formy z dílny společnosti
Blažek Praha. Poptávkové
ho řízení na nové uniformy
pro posádky JLV se zúčast
nilo pět společností. Po vy
hodnocení všech nabídek
a referenčních vzorků byla
uzavřena smlouva se zná
mou oděvní společností
Blažek Praha, která nejlépe
splnila náročné kvalitativní
požadavky. U nových uni
forem byl kladen důraz pře
devším na kvalitu, stálost,
odolnost materiálu a mo
derní podobu. Společnost
Blažek působí na domácím
trhu již od roku 1992 a vy
dobyla si své místo na trhu
mezi ostatními domácími
značkami.
Plánovaná změna je od
vislá od rychlosti změře
ní posádek, které probíhá
od poloviny srpna. S nově
ušitými uniformami se se
tkáte u posádek JLV na
příklad na spojích SC
Pendolino, a to již od 1. říj
na letošního roku. Dříve
měli průvodci lehátkových
a lůžkových vozů odlišné
uniformy od stevardů v jí
delních vozech a v SC Pen
dolino. Nové uniformy
budou jednotné pro všechny
profese v kolejovém provo
zu – pro stevardy, průvodce
i franšízanty.

Vítkovský tunel
poslouží cyklistům

T

o, že si lidé mohli
ve čtvrtek 9. září poprvé
legálně prohlédnout bývalý
vítkovský železniční tunel
v Praze, je signálem, že se
celá zdejší cyklostezka brzy
zpřístupní. Od 16 hodin
na místě, nejsnáze přístup
ném ze zastávky MHD Krej
cárek, na návštěvníky čekal
doprovodný program včetně
soutěží a sportovní exhibi
ce v biketrialu trojnásob
ného mistra světa Martina
Šimůnka. Přestože stavba
stále ještě není v majetku
hlavního města Prahy, ale
SŽDC, měla by se během ně
kolika týdnů, po kolaudaci

P

o poledni mezi žst.
Mladá Boleslav měs
to a Dolní Nouzov se střetl
na železničním přejez
du v km 26,891 osobní
automobil Škoda Superb
s osobním vlakem 9552.
Ke zranění cestujících ani
řidiče automobilu nedo
šlo. Přejezd je zabezpečen
výstražnými kříži a do
plněn dopravní značkou
Stůj, dej přednost v jíz
dě! Osobním vlakem byla
motorová jednotka Regi
onova 814/914.079. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na částku 220 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Brno-Maloměřice
5. září

V
NA JEDNOM MÍSTĚ. Po výstupu z vlaku to už mají zdejší cestující na přípojné autobusy jen pár minut.

P

rvního září se druhé nej
větší město Jihomoravské
ho kraje konečně dočkalo
moderního terminálu spojují
cího vlak a autobusy. Do té doby
lidé museli z nádraží chodit
k městským autobusům do silně
frekventované ulice Milady Ho
rákové a k linkovým autobusům
na původní autobusové nádraží,
které se táhlo asi dvě stovky me
trů podél zmíněné rušné silnič
ní komunikace. To vše je již dnes
minulostí.

Do Rotterdamu
bez přepřahu

D

ne 13. července začala
praktická zkouška jízdy
mezistátního kontejnerové
ho vlaku z Prahy-Uhříněvsi,
kde je terminál METRANS,
do nejvýznamnějšího ho
landského přístavu bez pře
přahu lokomotivy. Přesně
v 19.56 hodin se čtyřsysté
mová lokomotiva Siemens
ES 64F4-085 společnos
ti MRCE Dispolok vyda
la z Uhříněvsi a cestou přes
Emmerich a Betuwe-linii
už další den v 21.10 hodin
dorazila do terminálu Rot
terdam Waalhaaven Zuid.
Zpět vlak vyjel 15. červen
ce a za necelých 24 hodin už
byl na kolejích METRANSU.
Překážkou vlaku tak nebyly
ani čtyři napájecí systémy,
ani různá zabezpečovací za
řízení. Za tímto mezníkem
v drážní interoperabiliě sto
jí kromě jmenovaných i spo
lečnost Railtransport.
(jlv, mn)

„Ve fázi projektových příprav se
vybíralo z několika variant umís
tění nového terminálu. V prvním
návrhu byla navržena část stano
višť autobusů přímo před výprav
ní budovou a další – vzdálenější
– v prostoru již nevyužívaných
uhelných sesypek. Bylo zvole
no řešení s mírnějším dopadem

FOTO autor (2x)

městem s pomocí Regionální
ho operačního programu Evrop
ské unie,“ doplňuje ředitel Pavel
Karšulín.
České dráhy se na stavbě zú
častnily prostřednictvím Re
gionální správy majetku Brno.
RSM umožnila vybudovat ter
minál na pozemku ČD. Tím se
městu vyřešil problém s odstra
ňováním nepotřebných staveb.
České dráhy neměly s tímto pro
jektem z účetního hlediska žád
né vlastní náklady, nicméně však
daly k dispozici prostory a jejich
zástupci se aktivně zúčastňovali
všech jednání v projektové části
stavby.

Díky novému
terminálu, který
je do konce září
ve zkušebním provozu,
mají cestující ve Znojmě
výrazně kratší přestup
z vlaku na místní
i dálkové autobusy.
Nádražní hala také
získala nové funkce.

Pohodlný přestup
do pěti minut

Drážním úřadem, zpřístup
nit veřejnosti. Cyklostezka
vedoucí třísetmetrovým tu
nelem a po mostě přes Hu
sitskou ulici je pro cyklisty
důležitou spojnicí mezi
centrem Prahy, Karlínem
a dalšími městskými část
mi na východě metropole.
Do budoucna se počítá s je
jím prodloužením z Krejcár
ku na Balabenku.

Mladá Boleslav
1. září

PRO LIDI. Autobusové zastávky se přiblížily k výpravní budově.
Pasažéři se tak nemusí prodírat při přestupu rušnou ulicí.

do současné zástavby a termi
nál autobusové linkové dopravy
vznikl v docházkové vzdálenosti
asi 150 metrů od výpravní budo
vy, ovšem s přímým přístupem
na první nástupiště vlakového
nádraží,“ říká ředitel Krajského
centra osobní dopravy Brno Pa
vel Karšulín.
Blíže k výpravní budově se do
stala jak nová stanoviště znojem
ské městské hromadné dopravy,
tak i stanoviště pro náhradní
autobusovou dopravu Českých
drah. S rozšířením integrované
ho dopravního systému na Zno
jemsko se tak přestupní doby
vlak – autobus a opačně ve Zno
jmě zkrátily na maximálně pět

minut, což lze považovat za po
hodový čas.

Pomoc z Evropské unie
a Českých drah

Samotná stavba terminálu se
uskutečnila v rekordně krátkém
čase. Demoliční práce začaly le
tos 23. dubna, vlastní výstavba
odstartovala začátkem června
a 1. září již do nových prostor vje
ly první autobusy Integrovaného
dopravního systému Jihomorav
ského kraje. „Momentálně pro
bíhá v obou částech terminálu
zkušební provoz a úplné dokon
čení stavby a předání do trvalého
užívání se předpokládá koncem
září. Celá akce byla financována

Zvýšený počet cestujících
v nádražní hale

Vlakoví i autobusoví cestující
nyní využívají společně prosto
ry železniční stanice Znojmo.
Na autobusovém nádraží jsou
totiž zřízeny pouze přístřešky
proti nepřízni počasí. Ostatní
prostory jako WC, dvě restaura
ce, nákupní střediska, osobní po
kladny, kde je možno zakoupit
jízdenky Integrovaného doprav
ního systému Jihomoravské
ho kraje a informační přepážky
v ČD centru, kde se poskytují uce
lené informace o IDS JMK, se na
chází v hale vlakového nádraží.
„Touto stavbou se do nádraží opět
vrátily počty cestujících, na kte
ré byla původně projektována,“
dodává na závěr Karšulín.
MARTIN HARÁK

nočních hodinách
v žst. Brno-Malomě
řice vykolejila posunují
cí lokomotiva na výhybce
číslo 419. Škoda byla před
běžně vyčíslena na 12 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Brno.

Všetaty
6. září

V

nočních hodinách
za odjezdu ze žst. Vše
taty vykolejilo sedm ná
kladních vozů řady Laaers
nákladního vlaku NEx
56201 v km 360,478. Vyko
lejené vozy poškodily želez
niční svršek v délce asi 3 km
a dva přejezdy. Nikdo nebyl
zraněn, škoda byla předběž
ně vyčíslena na 1,6 milionu
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Praha-Vršovice
10. září

V

odpoledních hodi
nách v obvodu stani
ce Praha-Vršov ice vykolejil
při posunu jeden nákladní
vůz řady Roos na manipu
lační koleji číslo 31. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 30 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.
(MirKo)

Mašinka, která je plná ženských úsměvů
Na karvinském nádraží
není zrovna rušno.
Zdejší restaurace
však s elánem bojuje
o každého hosta.

kuje, nicméně zjevně inzeruje
podnik nových trendů. Ovšem
co do ostatního jde o potěšující
směsici stolničení z dob největ
ší slávy „nádražek“.
Nevím, kde vybral Andrej
Kosť svůj tým, ale měl šťastnou
ruku. Uvědomuji si, že jde vlast
ně výhradně o ženy. Jana a Alena
na place přidávají ke každé serví
rované krmi jako „nášup“ porci
dobré pohody, s nimi mezi stoly
tančí Lucie. Každá z nich se také
umí chopit pípy a připravit pivo,
na které se srdce pijáka jen směje.
V kuchyni se kromě dalších otá
čejí Liběna s Jarkou a z jejich ru
kou vycházejí krmě s typickými
českými chutěmi.

D

oby, kdy vlaky přivezly
plné vagony havířů spě
chajících „na baňu“ a au
tobusy zase svezly ty, kteří měli
po šichtě, jsou už v Karviné pryč.
Současný provozovatel Mašinky
– tak se podnik nyní jmenuje –
o tom může leda snít.
Kdysi to bývala „palírna“, kde
se stálo. Výdejní pult se táhl po
dél celé jedné stěny a pod pípou
„číhala“ dobrá stovka dopředu
rozčepovaných piv čekajících
na první žíznivce. Každý tam
zaskočil svlažit hrdlo a „tržbo
měr“ se točil s frekvencí řetízko
vého kolotoče na Matějské pouti.
V patře nad nálevnou se nachá
zela prý velmi slušná „dvojka“
s prostřenými stoly a výsostnou
obsluhou. Ale po listopadovém
„plyšáku“ tohle zmizelo. Oba
podniky sice ještě nějaký čas bě
žely i v nových společenských po
měrech, ale doba nakonec stejně
zavolala po změně řešení.

OBJEDNÁVKA. Výběr z jídelního lístku je bohatý každý den.
O víkendech sem často chodí senioři, večer zase místní. 

Šťastná ruka
při výběru týmu

V roce 2006, přesněji 21. února,
byla otevřena restaurace s uby
tovnou Mašinka, produkt nové
ho provozovatele. Andrej Kosť byl
otcem myšlenky horní restaura
ci zrušit a dole vytvořit moder
ní, dobře vybavenou provozovnu

FOTO autor

s půvabnou a milou obsluhou
a báječně chutnající kuchy
ní. A skvěle, opravdu nadstan
dardně ošetřeným radegastem
na čepu. Restaurace kopíruje
švih a eleganci nádražní budo
vy, které se sice blíží padesátka,
ale stále má svůj styl. Uměře
ná moderna restaurace neprovo

Denní menu i o víkendu

Výběr z lístku je bohatý, denní
menu zajímavé. Mne zaujala spe
cialita se jménem podniku, tedy
Mašinka. V pikantním těstíč
ku obalené vepřové mělo šťávu,
zdravou chuť masa a ladící dopro
vod v česnekem lehce ozvláštně
ném těstíčku. Mimořádná ovšem
byla máslem vonící sametová
bramborová kaše. Z poctivých,
chutných brambor jako by každé
sousto bylo dávným pohlazením
od maminky. Sympatická je ví

kendová nabídka menu, kterou
mají ve stále větší oblibě důchod
ci. Obyvatelé zdejší nádražní
ubytovny se zase starají o ožive
ní tamních večerů.
Autobusy a vlaky sem už ne
svážejí celé malé město. Karviná
ztratila asi čtyři pětiny zaměst
nanců i obyvatel a dnešní asi

v lokále se otáčejí
jana, alena
a lucie, v kuchyni
liběna s jarkou.
dvě tisícovky cestujících denně
jsou zdrojem slabé desetiny ob
jemu hostí. Ale restaurace Ma
šinka žije dál. Kladné hodnocení
i podporu má i od společnosti ČD
Restaurant, která spravuje ná
dražní restaurace v síti Českých
drah. Mašinka nabízí vysokou
kulturu služeb a jídla a má dob
rý základ pro to stát se vyhle
dávaným místním podnikem.
Hlavně díky oddanému týmu
pracovníků.
MILAN BALLÍK

Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.
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průmysl
SmartSwitch
od První Signální

S

polečnost První Sig
nální vyvíjí systém na
zvaný SmartSwitch, který
umožňuje vydal povel k pře
stavení výhybky vybavené
elektromotorickým přestav
níkem několika možnými
způsoby. Lze přestavit vý
hybku například radiosta
nicí pracující na frekvenci
provozovatele, dálkovým
ovládáním posunovací lo
komotivy, která není fyzic
ky obsazená strojvedoucím
nebo mobilním terminá
lem s GPRS datovým spoje
ním. Pro zjištění volnosti
kolejového obvodu dispo
nuje systém počítačem ná
prav se směrovými výstupy,
které umožňují automa
tické přestavení výhybky
při jízdě po hrotu. Smart
Switch je určen pro zjedno
dušení a zrychlení posunu
v malých, středních anebo
nezabezpečených částech
velkých kolejišť. Jedná se
zejména o depa kolejových
vozidel, vlečkové nebo důl
ní dráhy.

Dodává výhybky
pro koridory

D

T – Výhybkárna a stro
jírna je jedním z před
ních výrobců výhybek pro
železniční a tramvajovou
dopravu v Evropě. Nejvý
znamnější část produkce
výhybek je určena pro tran
zitní železniční koridory
v České republice. Společ
nost realizuje význam
né dodávky železničních
a tramvajových výhybek
také pro tradiční partne
ry, a to např. na území Švý
carska, Německa, Turecka,
Belgie, Argentiny, Špa
nělska a Filipín. S výhyb
kami této společnosti se
však můžete setkat ve více
než dvaceti zemích světa.
Společnost trvale realizu
je strojní i stavební investi

ce, a to s cílem neustálého
zvyšování výrobních kapa
cit, zkvalitňování vyrábě
né produkce a v neposlední
řadě i s cílem snižování
energetických nákladů.
V rámci řešení výstupů
úkolů výzkumu a vývoje lze
za největší přínos považovat
vyrobení kompletní štíh
lé výhybky tvaru J60 1:26,52500 s pohyblivým hrotem
srdcovky a s upevněním
na betonových pražcích.
Tato výhybka je vložena
do sítě SŽDC a validová
na z hlediska projektových
vlastností.

Ložiska pro
argentinský trh

S

polečnost ZKL Rodami
entos vyhrála výběrové
řízení na globální dodáv
ky ložisek pro firmu Bunge
Argentina. Tato jihoame
rická firma představuje
přední zemědělsko-prů
myslovou skupinu v Argen
tině; byla založena v roce
1884 a v současné době roz
víjí výrobu prostřednictvím
pěti závodů, které se na
cházejí ve městech Campa
na, Ramallo, San Jeronimo,
Puerto San Martin a Tanca
cha. Společnost ZKL Roda
mientos se stala globálním
dodavatelem ložisek pro
zmíněnou firmu poté, co
uspěla v procesu posuzová
ní nabídky nejen z hledis
ka kvality a ceny ložisek,
ale také s ohledem na sys
tém logistiky, služeb, tech
nické podpory a vzdělávání
v průběhu celého období
dodávek. Tato zakázka vý
znamně posílí pozici ZKL
na světovém trhu.
(acri)
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Simulace na trenažéru

horskou trať s tříkolejnou sta
ničkou, která může být řízena
místně výpravčím nebo dálko
vě z koridorové stanice. Modelo
vé vláčky imitují jízdu reálných
vlaků. Jsou řízeny digitálním
systémem a jejich jízdou je vy
tvářena komunikace se zabezpe
čovacím zařízením obdobná jako
v reálu,“ vysvětluje Janka Arbeto
vá, která má na starosti dopravní
sál s trenažérem.
Vzhledem k mimořádným
možnostem využití nového vý
ukového trenažéru v minulosti
projevilo zájem o školení svých

Trenčínská Dopravní
akademie má od roku
2001 k dispozici
český trenažér
pro výuku obsluhy
zabezpečovacích
zařízení na železnici.
Jedná se o nejlépe
vybavenou učebnu
svého druhu v zemi.

T

renažér pro budoucí želez
ničáře. Tak lze zjednodu
šeně definovat moderní
staniční zabezpečovací zaříze
ní typu ESA sloužící pro výuku
obsluhy jednotného ovládacího
pracoviště. Právě takové zařízení
se nachází ve slovenském Tren
číně. „V průběhu prázdnin roku
2001 byla v naší škole instalová
na vzdělávací pomůcka, která je
svým charakterem a přínosem
pro studenty specifických stu
dijních oborů naší školy, zaměře
né na železniční dopravu, velmi
významná,“ vzpomíná na zahá
jení provozu trenažéru ředitel
Dopravní akademie Trenčín Ján
Lipták.

jízda modelových
vlaků a její
zabezpečení
imituje realitu.
zaměstnanců také vedení Želez
nic Slovenské republiky, hlavně
prostřednictvím Institutu vzdě
lávání, který zde spolu s českou
společností Signal Projekt uspo
řádal řadu kurzů.

Spolupráce
s Českými drahami

v trenčíně se
školili výpravčí
čd z opř praha
a plzeŇ.
Trenažér byl instalován v do
pravním sále školy a po oživení
a odladění programů začal být
používán studenty a jejich pro
fesory. „Instalací trenažéru se
stal dopravní sál naší Dopravní
akademie jednou z nejlépe vyba
vených učeben tohoto typu, a to
nejen v rámci Slovenské repub
liky,“ dodává ředitel. Podle Jána
Liptáka je úkolem školy seznámit
studenty s veškerou technikou,
se kterou se mohou na tratích
ŽSR setkat.

DOPRAVNÍ SÁL. Na první pohled hračka, na druhý už důležitá pomůcka pro výuku a školení budoucích i současných železničářů. 

Simulace ostrého provozu

Trenažér sestává z pracoviště vý
pravčího, vybaveného napros
to shodně jako reálné pracoviště
v železniční stanici s moderním
zabezpečovacím zařízením. Sou
částí trenažéru je i modelové ko
lejiště nahrazující vnější prvky.
„Modelové kolejiště obsahuje tra
ťový úsek koridorové tratě, vyba
vený elektronickým autoblokem,
koridorovou stanici s osmi sta
ničními kolejemi a odbočnou

KONTROLA. Janka Arbetová, která zodpovídá za trenažér, nám
ukázala, jak vypadá technické zázemí sálu. 

FOTO autor (2x)

Komunikace s Dopravní akade
mií byla navázána bezprostředně
po slavnostním otevření nového
dopravního sálu a trenažéru JOP
s nejmodernějším zabezpečova
cím zařízením typu ESA, který
je součástí tohoto sálu. Slavnost
ního otevření se zúčastnil i zá
stupce tehdejšího pražského
Obchodně provozního ředitel
ství ČD Miroslav Jasenčák, dneš
ní ředitel Odboru řízení provozu
a organizování drážní dopravy.
Bezprostředně poté byla uzavře
na dohoda o školení výpravčích
z obvodu OPŘ Praha a následně
pak z obvodu OPŘ Plzeň.
„Na základě dobrých zkušenos
tí a pozitivního ohlasu u samot
ných výpravčích bylo následně
jednáno s firmou Signal Projekt
o možnosti zřízení tohoto typu
trenažéru i na území České re
publiky. To se povedlo zrealizo
vat v roce 2003 v Brně. Důležitým
faktorem zmiňovaných školení
bylo, že je prováděli zaměstnan
ci úseku řízení provozu Českých
drah, kteří jsou ve svém oboru
skutečnými odborníky. Zde je
potřeba se zmínit například o Jo
sefovi Hendrychovi, současném
řediteli RCP Plzeň, který aktivně
pomáhal při zrodu a organizaci
školení právě na Dopravní akade
mii v Trenčíně a později i v Brně,“
řekl Jasenčák. MARTIN HARÁK

Jízdenkový automat na solární zdroj
D

odavatel jízdenkových a par
kovacích technologií Höft &
Wessel nabízí nyní nové prodej
ní jízdenkové automaty pracují
cí na solární pohon. Automaty
splňují všechny funkce přede
šlých modelů, jsou však nezávis
lé na připojení do elektrické sítě.
Uživatelé automatu mohou pla
tit hotově nebo kartou, volbu lze
provést na dotykovém velkoploš
ném displeji, je zajištěna i hlaso
vá podpora. Řada jízdenkových
automatů Almex od firmy Höft
& Wessel umožňuje i zakoupení
elektronické jízdenky.

Solární pohon pro automa
ty Almex střední velikosti pro
chází momentálně testováním
ve vývojovém centru v Hanno
veru. Hlavním novým prvkem
nového modelu je zásobování
energií. Použití vysoce efektiv
ních součástek, vytápění jed
notlivých komponentů lépe než
celého stroje přináší až padesáti
procentní úsporu energie. Další
potenciální úsporu energie po
skytuje noční energetický útlum,
kdy automat není v provozu. Po
užití LED-diodového osvětlení
namísto fluorescentních záři

vek znamená další pokles příko
nu energie. Podle výrobce tyto
úspory energie brzy vyrovnají
vyšší pořizovací náklady.
Při vývoji jízdenkového auto
matu Almex se solárním poho
nem může Höft & Wessel čerpat
rozsáhlé a dlouhodobé zkuše
nosti od své dceřiné společnosti
Metric. Asi 60 procent parkova
cích automatů firmy Metric má
dnes totiž už začleněný solární
pohonný modul. Klíčovou výho
dou je skutečnost, že mohou být
spuštěny nezávisle na energetic
ké infrastruktuře a bez pokládky

energetických kabelů a připoje
ní k síti.
Operátor veřejné dopravy TPG
v kantonu Ženeva už rozhodl
o investici do těchto nových pro
dejních jízdenkových automa
tů. Celkem 720 jízdenkových
automatů bude instalováno
na autobusových a tramvajových
zastávkách; 200 automatů bude
plně poháněno energií generova
nou v integrovaných fotovoltaic
kých článcích.
Pavla Šrajerová

Text vznikl na podkladě článku
v InnoTrans Report 3/2010.

polsko
Schenker investuje
do přístavů

S

polečnost DB Schen
ker Rail Polska chce
rozšířit svá zařízení v pří
stavech Štětín a Swinou
jście. Do roku 2018 má být
do těchto zařízení investo
váno společně s vedením
přístavů 22,5 milionu eur.
Cílem je zvýšit kapacitu
překládky a současně pře
pravy zboží přes polské pří
stavy. V přístavu Štětín byly
již vybudovány dva nové
portálové jeřáby o hmot
nosti 630 tun, které mohou
za hodinu přeložit 35 kontej
nerů a až pět jich naskládat
na sebe. Na podzim letošní
ho roku zde má být uveden
do provozu nový kontejne
rový terminál s roční kapa
citou překládky až 220 tisíc
TEU. V přístavu Swinou
jście plánují montáž maxi
jeřábu značky Liebherr,
který může denně přelo
žit až deset tisíc tun zboží.
Zde by měly být na základě
smlouvy s Polish Trade Ser
vices překládány zeměděl
ské plodiny a potravinářské
výrobky.

Revitalizace
nádraží v Krakově

P

olské státní železnice
(PKP) připravují tendr
na revitalizaci krakovského
hlavního nádraží. Do mo
dernizačních prací se
plánuje investovat 30,8 mi
lionu eur, přičemž má být
projekt ze 70 procent spo
lufinancován z evropských
fondů. Práce začnou do kon
ce roku a potrvají do dru
hého čtvrtletí 2012. Budova
krakovského hlavní nádraží
prošla před nedávnou dobou
komplexní modernizací
a byla opravena v historizu
jícím stylu. Zbytek nádra
ží se nyní do dvou let změní
v moderní stanici.

Bombardieři
pro Varšavu

P

olský regionální doprav
ce železniční dopravy
Koleje Mazowieckie (KM),
který zabezpečuje regionál
ní a příměstskou dopravu
v polském hlavním městě
Varšavě a jejím okolí, objed
nal nové elektrické loko
motivy. Celkem jedenáct
strojů s označením Traxx
P160 typu BoBo dodá firma
Bombardier. Lokomotivy
jsou konstruovány na ma
ximální rychlost 160 km/h
a mohou být využity i při
takzvané službě push-pull
s patrovými soupravami,
určenými pro osobní do
pravu. Dopravce KM počí
tá s celkovým nákupem 37
těchto výkonných strojů,
které budou postupně za
řazovány do provozu v příš
tích pěti letech. (mah, sh)

krátké zprávy ze světa
Logistické operace
pod jednou střechou

Přijel král
a zahájil provoz

Guvernéři chtějí
investice do železnice

Štrasburský přístav
s novým spojením

Mistři světa
v cestování vlakem

Státní drážní podnik
VR provádí reorgani
zaci. Svou logistickou
činnost v železnič
ní dopravě a na silnici
spojí pod společným označením
VR Logistics. Tímto opatřením
sleduje zvýšit konkurenceschop
nost. Pod divizí VR Logistics jsou
dosud firemní složky VR Cargo
(železniční logistika), Transpo
int Oy Ab, Transport Cargo Oy
Transpoint International (silni
ce). VR ujišťuje, že organizační
změna nebude mít bezprostřed
ní vliv na vztahy k zákazní
kům a také kontaktní osoby se
nezmění.

Dne 28. srpna se
v Kramforsu konalo
slavnostní zahájení
provozu trasy Bot
niabanan v severový
chodním Švédsku za účasti krále
Karla Gustava XVI. Královský
vlak potom odjel do Örnsköldsvi
ku a Nordmalingu, kde se konaly
další oslavy, a večer vlak dorazil
do města Umeå. Dne 30. srpna tu
byla zahájena komerční osobní
doprava. První vlaky jsou provo
zovány pouze v úseku Örnsköld
svik a Umeå, než bude dokončena
renovace tratě. Přímý provoz
mezi Sundsvallem a Umeåou má
být zahájen v srpnu 2011.

Kalifornský guvernér
Arnold Schwarzeneg
ger se 16. srpna zú
častnil uvedení dvou
nově přestavěných die
selagregátových lokomotiv fir
my BNSF do provozu. Slavnost
se uskutečnila v areálu přísta
vu v Los Angeles. Akce se zúčast
nil rovněž Ed Rendell, guvernér
státu Pensylvánie. Politici zdů
raznili potřebu plynulých in
vestic do železnice. Očekává se,
že upravené dieselagregátové lo
komotivy budou asi o 40 procent
účinnější než dosud používané
stroje. Emise nespalitelných čás
tic klesnou o 90 procent.

Francouzský provozo
vatel drážní sítě Ré
seau Ferré de France
a rýnský přístav Port
Autonome de Strass
bourg (PAS) mají v plánu pode
psat novou dohodu. Jejím cílem
bude vytvoření drážního spojení
pro dopravu zboží mezi dílčími
přístavy PAS Štrasburk, Canten
burg, Beinheim a Marckolsheim
a regionálním průmyslovým a lo
gistickým zázemím. Důvodem
je francouzský zákon o životním
prostředí Grenelle 2. Ten stanoví,
že RFF má do konce roku zajistit
provoz asi na 50 km přístavního
prostoru PAS.

Přesné vlaky a pravi
delná spojení téměř
do každého koutu
země. Takovým vzo
rem je pro všechny že
lezniční cestovatele Švýcarsko.
V zemi helvétského kříže cestu
je denně vlakem okolo 900 ti
síc cestujících, což je v přepočtu
na počet obyvatel nejvíce na svě
tě. Protože se počet cestujících
stále zvyšuje, požadují nyní
spolkové železnice SBB větší fi
nanční příspěvek od státu. Dů
vod je nasnadě – více cestujících
potřebuje více vlaků a současně
snížení intervalů.
(sh, kla, acri)
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sport

recenze
Ostravaci
všem naležato

Třikrát sport
v Olomouci

N

info

K

e dni 1. 9. 2010 byl
u SŽDC, Správy doprav
ní cesty Jihlava, jmenován
do funkce náměstka ředite
le SDC Jihlava pro techniku
František Lanc.

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
Zájezdy na rok 2011 – výběr:
Černá Hora – Sutomore
10–13denní zájezdy,
výběr ubytování
-------------------------------------Bulharsko – Sozopol,
penzion Ruska
13/14denní zájezdy
pokoje + apartmá
-------------------------------------Řecko – Paralia/nový
penzion Lilalo
10–13denní zájezdy
2–4lůžková studia
-------------------------------------19.–31. 5. 2011
Murmansk, Solovki
Petrohrad vlakem,
s FIP + OSŽD 16 990 Kč,
včetně jízdného 22 880 Kč
-------------------------------------tel./fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Slovensko

Z

ástupci sportovní komi
se OSŽ vás zvou na pře
bory železničářů pro oblast
Morava v minigolfu, pé
tanque a squashi. Oblastní
kola v uvedených sportech
v roce 2010 se uskuteční
v Olomouci v těchto termí
nech: 1. října – minigolf,
18. října – pétanque, 2. lis
topadu – squash. Co se týče
squashe, jde o kvalifika
ci na celostátní přebor, kte
rý se uskuteční ve dnech
18. a 19. listopadu rovněž
v Olomouci. Podrobné pro
pozice s udáním začátku,
místa sportoviště budou
zaslány všem zájemcům,
kteří se přihlásí nejpozdě
ji týden před konáním akce
na e-mail vtom13@seznam.
cz nebo na telefonním čísle
606 178 482.
(red)

Člověku je dána představivost jako náhrada za to, čím není,... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Tělocvičná poloha; citoslovce dupnutí; klam
(kniž.); Zolův román. – B. Stropní trám; vzletný projev; silně pla
nout (kniž.); Ola. – C. Hnutí J. Arafata; umělecké trojice; nastoupit
vojenskou službu; korálový ostrov; pár. – D. ZAČÁTEK TAJENKY. –
E. Svinout; londýnská čtvrť; působit bolest; dvakrát snížený tón;
duševní rozpoložení. – F. Podnos; terénní kryt; střevíc; kulovitá bak
terie; Sarmat; lysé; popravčí. – G. Částice hmoty; střešní žlab; nevy
platit (peníze; expr.); části těl; zpěvní ptáci. – H. Zmizelá pryč; jméno
arménského skladatele Chačaturjana; malá cizokrajná šelma; peněž
ní poukázky; hořák. – I. Vysoký kopec; batoh; mrav (zast.); jméno
herce Vašuta; útok. – J. Vojenský povel; KONEC TAJENKY; nejvyšší
poddůstojník. – K. Sklad; otlačenina; vřesovec (zahrad.); plynný uhlo
vodík. – L. Předložka; rýnský člun; Běloveská kyselka; březno.
SVISLE: 1. Radioaktivní prvek. – 2. Řadová číslovka; slosování. –
3. Podpora; topivo. – 4. Forma na obuv; nemocný (ob.). – 5. Liberecké
výstavní trhy (zkr.); krátký kabát; český básník. – 6. Anglický šlechtic;
dámský klobouček; buddhistická hrobka. – 7. Ozdobná stiskací spo
na; potrubí pro rozvod páry. – 8. Otrok; vedro. – 9. Mistrovský stupeň

v džudu; ocas; bájný český kníže. – 10. Stát USA; hlava rodiny; český
autor literatury pro mládež. – 11. Důlní pracoviště; letňanský závod;
tím způsobem. – 12. Japonský zápas; vědro (ob.). – 13. Římský amfi
teátr. – 14. Slovensky „vzhůru“; jedlé lupenaté houby. – 15. Kynout
(rukou); mořský pták; Evropané (slov.). – 16. Afroasiat; jméno ame
rického režiséra Kazana; římsky 2499. – 17. Zakončení šachové hry;
výtažek z léčivých bylin; poučný příběh se zvířaty. – 18. Prudce vytažen
(o meči); asijský poloostrov. – 19. Zápisník; malá nádoba na vaření. –
20. Hajdy; polévkové knedlíčky; druh lososa. – 21. Africký veletok; liti
nové pláty (zast.); zánět sliznice. – 22. Nebeské bytosti; tyran (expr.). –
23. Ale; lovecký pes. – 24. Verdiho opera; rybářský pytel. – 25. Obyvatel
starověké Itálie.
NÁPOVĚDA: I. alura, K. erika, L. aak, 6. earl, 17. ysat, 20. keta.
Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky:
A SMYSL PRO HUMOR ABY SE UTĚŠIL NAD TÍM ČÍM JE

apínavé rozhodová
ní o tom, zda se Evrop
ským městem kultury 2015
stane Plzeň či Ostrava, jste
v odpoledních hodinách
8. září možná také sledova
li. Pokud i vám bylo líto, že
Ostrava o pouhý jeden hlas
z 11 vypadla, pak si můžete
spravit náladu buď výletem
na rázovitý sever Moravsko
slezského kraje, anebo třeba
koupit vynikající obrazové
publikace Ostravaci všem
(Ostrava Guys To Everyone).
Vydala ji už roku 2007 Agen
tura AAM a vytisklo Graspo
Zlín. Na necelých dvou stov
kách stran ležatého formá
tu A5 jsou výborné barevné
fotografie Borise Renne
ra (*1965) a Richarda Sklá
ře (*1968).
Oba autoři si zřejmě ob
líbili zpravidla už opuštěné
industriální stavby Ostra
vy. Fotí je především v tzv.
zlaté hodince, tedy těs
ně po východu, anebo před
západem slunce, díky če
muž unavené pastely ruin
a opuštěných budov dostá
vají tu správnou jiskru. Vy
chutnejte si také snímky
pojmenované až dadaistic
kými jmény.
(mn)

Vzpomínka na nejstarší železnici u nás
D

odnes můžete po obou stra
nách železniční tratě z Čes
kých Budějovic až do skoro
Horního Dvořiště najít roztrou
šené zbytky objektů koňské drá
hy, která byla svého času oslavou
českého umu. V Českých Budě
jovicích je muzeum, v Holkově
najdete přípřežní a staniční bu
dovu i kočárovou, v Bujanově je
nádražní budova, strážní dom
ky zase ve Včelné, Na Dolech,
u Bukovce, u Chlumce, u Zvíko
va, náspy s klenutými propustky
u Kamenného Újezda, u Dolních
Svinců, před stanicí Velešín
městys, u Trojan i jinde.
Koňská dráha ve své době byla
odvážným projektem se spoustou
pozoruhodných technických ře
šení. Na začátku stála myšlenka
propojit Vltavu s Dunajem, pro
sazovaná už ve 14. století rodem
Rožmberků. V roce 1807 pověřila

• Rajecké Teplice – hotel Skalka
Hotel SKALKA v Rajeckých Teplicích připravil na léto skupinové sle
vy. 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 oxygenotera
pií, 1x nefritové masážní lůžko (specialista na záda), 2x minigolf
(1x turnaj o ceny), 1x petanque, sleva 15 % na termální bazén Aphro
dite, 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.

Česká hydrotechnická společnost
rytíře Josefa Gerstnera, doktora
filozofie a profesora vyšší ma
tematiky (byl rovněž ředitelem
stavovského technického učiliš
tě v Praze ), aby vypracoval zprá
vu o možnostech stavby. Gerstner
myšlenku kanálu odmítl a pus
til se do zpracování studie stavby
koňské dráhy v úseku z Lince až
do Českých Budějovic.
Po roce 1819 předal Gerstner
tento úkol svému synovi Anto
nínovi, profesorovi na polytech
nickém ústavu ve Vídni. Ten
prosazoval parní lokomotivy.
V Anglii totiž poznal, že koně ta
hají vozy jen po rovině a v kop
cích naložený vůz směřující dolů
pomáhá vytáhnout do kopce vůz
prázdný. Prosazoval proto vyso
ké náspy opatřené pevným a sou
držným jádrem.Měl zásadu, že
není nutné slepě kopírovat terén,

O PROVOZU

N

a trati se používalo celkem
326 vozů, převážně nákladních. Provoz v celém úseku
České Budějovice – Linc začal
1. srpna 1832. Jeden kůň dokázal utáhnout až 3 290 kilogramů. Každých dvacet kilometrů
se muselo přeprahat, což výrazně prodlužovalo jízdní dobu.
Provoz koňky byl ukončen
12. prosince 1872 – trať musela
ustoupit parním lokomotivám.

• Slovensko – Malá Fatra, kemp Varín u Žiliny – poslední volná
místa. Ubytování v bungalovech pro 4 osoby s možností 1 přistýl
ky, vlastní soc. zař. a vybavená kuchyňka nebo ve srubech bez soc.
zař. (společné v kempu). Stravování vlastní nebo možnost zakou
pení 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 pří
mo 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.

jednou získaná výška se musí
udržet.
Když však Antonín Gerstner
znovu odjel do Anglie a zastupo
váním pověřil mladého inženýra
Matyase Schönerera, došlo k jiné
mu vývoji. Schönerer navrhl vý
stavbu nízkých a laciných náspů,
méně mostů, nechtěl žádné te
rénní zářezy. Úřadům se tato lev
ná varianta zalíbila. Co na tom,
že bylo třeba počítat s častým pře
přaháním koní a značnou ztrá
tou času. Zklamaný Gerstner pak
od stavby ustoupil.
Na trati do Lince začal provoz
v srpnu 1832, o čtyři roky později
byl otevřen úsek do Gmundenu.
Jednalo se o druhou železniční
trať na světě! Provoz zde probíhal
do prosince 1872, kdy se ke slovu
dostaly parní lokomotivy. Nová
trať využila původní trasy koňky
jen částečně. Václav Prokůpek

•

•

•

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. zahrnu
je: 2 noci, 2x polopenzi, masáž – kredit 500 Kč, neomezený pobyt
v bazénu + whirpool, 1x za pobyt volný vstup do sauny (po před
chozí rezervaci), denně ExpressPas kabinovou lanovkou na Černou
horu, hodinový pronájem sportovní haly (tenis, nohejbal, volej
bal), 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 aromaterapeutic
kou koupel, 1x fototerapii v kombinaci s oxygenoterapií, 1x den
ně vstup do termálního bazénu, 1x denně vstup do fitness. Bonus
– zapůjčení županu po dobu pobytu, poukázka v hodnotě 50 Kč

•

regiony
Přeshraniční trať
ve fotografiích

M

imořádnou pozor
nost cestujících
budilo do konce srpna ně
kolik informačních pane
lů umístěných u příchodu
na nástupiště železnič
ní stanice Veselí nad Mo
ravou. Vystaveno na nich
bylo několik desítek repro
dukcí dobových fotografií
zachycujících jednu z vel
kých drážních staveb první
republiky, takzvanou Šte
fánikovu či Čachtickou drá
hu. Výstava byla součástí
velkého projektu připrave
ného pod trochu složitým
názvem Zvýšenie atraktivi
ty príhraničného regiónu
spojazdnením historické
ho vlaku.
Hlavní součástí akce, kte
rou připravilo sdružení obcí
okolo Myjavy a jako hlavní
český přeshraniční partner
občanské sdružení Společ
nost železniční – výtopna
Veselí nad Moravou, bylo
šest víkendových jízd par
ních a jiných historických
vlaků na trati Stará Turá –
Myjava – Vrbovce – Javorník
– Velká nad Veličkou – Veselí
nad Moravou. Celkem 86 ki
lometrů dlouhá trať byla
předána do provozu 8. pro
since 1927.
(mn)

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 2lůžko
vých 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 sty
lově 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
Vlakvedoucí dělala
čest své profesi

7

Internet je můj pomocník

V

neděli 22. srpna jsme
jeli se ženou odpoled
ním vlakem 7738 z Rakov
níka do Berouna. Souprava
ve složení motorový vůz 810
plus dva přívěsné vozy řady
010 měla co dělat, aby ces
tující a kola pobrala. To ale
nemělo žádný vliv na výkon
služby vlakvedoucí, která
se o cestující perfektně sta
rala. Cyklistům pomáhala
nakládat kola a když vidě
la, že mají problémy s koly
při nástupu cestujících s ko
čárkem, hned šla aktivně
pomoci.
Ke všem cestujícím byla
paní vlakvedoucí až krá
lovsky vstřícná a příjemná.
Když nám, ale i vedlejším
spolucestujícím prodávala
celodenní jízdenky na kola
jako spoluzavazadla, tak
všem trpělivě vysvětlo
vala, proč nemáme lístek
ztratit, že ho budeme po
třebovat ještě ve druhém
vlaku z Berouna do Prahy.
Tak špičkově profesionál
ní chování jsem už dlouho
neviděl. Paní vlakvedou
cí mi přišla naprosto přiro
zená a myslím, že i ostatní
cestující měli velmi pří
jemný pocit. Dělala oprav
du čest své profesi.
Ondřej Kubala

Jedná se o Květoslavu Oplovou
z RCVD Praha.

Médiím se prostě
nezavděčíte

J

sem ročník 1934, to zna
mená, že mi je 76 let. Byl
jsem dlouholetý zaměstna
nec tehdy Československých
státních drah. (Neustá
le si říkám, že k nim stá
le patřím.) Musím reagovat
na negativní kritiku a ná
mitky, které se objevu
jí v médiích, že ve vlacích
je nepořádek, chybí hygie
nické potřeby, neteče voda
apod. Jsem z Hradce Krá

lové a skoro denně jezdím
do Doudleb nad Orlicí a dále
do Slatin nad Zdobnicí, ob
čas do Prahy, Brna. Ještě
jsem se nesetkal s tím, že by
na WC chyběl toaletní pa
pír, papírové ručníky nebo
netekla voda. Že se někde
objeví graffiti, to se nedá
ovlivnit a ze dne na den se to
nedá odstranit. Můj osobní
názor je ten, že České drá
hy dělají, co můžou (alespoň
v Královéhradeckém kra
ji), ale média jim prostě dá
vají zabrat a lijí tak jen olej
Jaroslav Havlín
do ohně.

Varovali před
padlým stromem

S

talo se to 12. srpna v úse
ku Železný Brod – Semi
ly kolem půl čtvrté hodiny
odpolední. Jel tudy osobní
vlak číslo 5411 na trati Libe
rec – Nová Paka. Když vy
jížděl z posledního tunelu,
objevila se trojice chlap
ců. Jak se později zjistilo,
byli to David Bělský z Prahy,
Radek Pánek a Vojtěch Pá
nek ze Semil. Dávali návěst
Stůj, zastav všemi prostřed
ky. Nebyl to planý poplach.
Varovali totiž před spadlým
stromem, který ležel na tra
ti v oblouku. Tímto činem
zabránili škodě na moto
rovém voze řady 814 a mož
ným zraněním cestujících.
Vlak díky nim zastavil bez
újmy. Odstranění stromu
společnými silami zajisti
li strojvedoucí, vlakvedou
cí a dělník z nedaleké pily.
Všem chlapcům, vlakové
četě i strojvedoucímu děkuji
Martin Špaček
za pomoc.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Na Tovačovský
portál vlakem
Díky zvláštním vlakům
se mohli cestující
opět dostat vlakem
do Tovačova. A další
šance bude v říjnu.

V

e dnech 14. a 15. srpna
se uskutečnil již 4. roč
ník jízd zvláštních vlaků
po trati Kojetín – Tovačov
v rámci konání 12. roční
ku folk-country festivalu
Tovačovský portál. Pořa
datelem jízd se staly České
dráhy a občanské sdružení
Kroměřížská dráha. Zmíně
né jízdy jsou jednou z mála
možností, jak se do Tovačo
va svézt vlakem. Pravidelná
osobní doprava tu totiž byla
zastavena již před třiceti
lety a dnes na trati fungu
je pouze doprava nákladní.
Akce měla úspěch, během
víkendových jízd se proda
lo 1 450 jízdenek!

Do Zborovic i Hulína

ŽIVOTNÍ ELÁN. Mezi záliby Mirky Taušová patří kromě internetu knížky a vaření. Zastihli jsme ji v Liberci před knihovnou.

Mirka Taušová
z Liberce je sice
oficiálně třetím rokem
v důchodu, nicméně
se věnuje moderním
technologiím,
knihám, vaření a chodí
stále vypomáhat
do osobní pokladny.

I

když už není kmenovým za
městnancem Českých drah,
stále ji můžete potkat jako
osobní pokladní nebo informá
torku na libereckém nádraží.
Vypomáhá zde totiž jako brigád
nice. „Je naší vynikající zálohou,
připravenou na zavolání se obléci
do uniformy a být do půl hodiny
na nádraží, když třeba někdo ná
hle onemocní nebo se stane ně
jaká mimořádnost,“ chválí si její
ochotu přednosta osobní stanice
Liberec Jiří Manych.

rošŤáci: kulinářskÝ tip od mirky

M

irku Taušovou nebaví vařit pro jednoho strávníka.
Ráda někoho pozve na návštěvu,
například rodinu své neteře. Vaří
hlavně klasiku jako svíčkovou,
vepřo knedlo zelo, guláš či smažené řízky. Občas experimentuje a dělá minutky. Podle surovin
hledá recepty na internetu. Tady
je tip na jídlo zvané rošťáci.
Vezmete čtyři až pět plátků
vepřového masa (jen naklepete,

nekořeníte, nesolíte) a naložíte
do připravené marinády, nejlépe přes noc nebo několik dní.
Opékáte jako minutku po obou
stranách. Složení marinády je
následující: 2 vejce, 1 lžíce plno
tučné hořčice, 1 lžíce kremžské
hořčice, 2 lžíce solamylu, 1 lžička cukru, 1 lžička soli, 1 lžička pepře, 1 lžička magi, 1 lžička
worcestru, 5 stroužků česneku
(rozetřít).

Učaroval jí Skype
a Facebook

V osobním životě je Mirka vel
mi komunikativní. „Internet je
můj pomocník, moje třetí ruka.
Žiji sice sama, ale internet je mojí
zbraní proti osamělosti. Pokud
nepracuji, mám zaběhnutý den
ní rituál, kdy si při kávě pročtu
všechen denní tisk, zjistím, co je
nového, přečtu si e-maily, došlé
prezentace a hlavně různé disku
ze k současnému dění. Odpovím
na e-maily a podívám se v počíta
či na pořady, které jsem v televizi
nestihla,“ popisuje svůj pozitivní
vztah k moderním technologiím.
Podle svých slov se sociální in
ternetové síti Facebook dost dlou
ho bránila, ale přátelé ji po čase

Své kamarádce Ireně Fuchsové
pomáhá s katalogizací knížek.

V uniformě Českých drah ji můžete vidět na libereckém nádraží.

přemluvili. „Na Facebooku sledu
ji, co zajímá mé kamarády, jaké
webové stránky sledují a o čem
píší. Nicméně nejvíc mě zaujal
asi Skype. Mám neteř s rodinou
až ve středočeském Neveklově
a díky Skypu a webové kameře
jsem s nimi neustále ve styku.
Totéž platí samozřejmě i o nej
bližších kamarádech. S bývalým
spolužákem ze železničního uči
liště jsme dokonce založili odkaz
na naši třídu a pár lidiček už se

přihlásilo. To je úžasná vymože
nost, kterou nesmírně oceňuji!“

Přátelství s Irenou
Fuchsovou

Mirka Taušová se již nějakou
dobu přátelí se známou kolín
skou spisovatelkou Irenou Fuch
sovou. „Přečetla jsem všechny
její knížky a že je jich požehna
ně. Jsou to skvělé příběhy ze ži
vota, povídky, fejetony, prostě
mě nadchla,“ říká. Našla si její

FOTO AUTOR (3x)

webové stránky, napsala jí, ona
odepsala a tak se z nich staly dob
ré kamarádky. „Je pro mě dobrou
přítelkyní, vrbou a poradcem.
Jsme stejně staré, vlastně mla
dé, stejná krevní skupina. Má
smysl pro humor a moc si rozu
míme. Rok a půl si píšeme téměř
denně a je to báječné. Irena Fuch
sová posílá své knížky ke katalo
gizaci do knihovny pro nevidomé
a já jí s tím pomáhám.“

Kariéra na železnici

Mirka Taušová se upsala dráze
v roce 1963. V ten rok začala stu
dium na Železničním odborném
učilišti v Liberci. Prošla mnoha
profesemi od čističky železnič
ních vozů až po nákladní poklad
nu. Po závěrečných učňovských
zkouškách nastoupila na libe
reckém nádraží jako operátor vý
pravčího. Asi po roce ji přemluvili
k práci osobní pokladní v zavaza
dlové a spěšninové pokladně. Při
zaměstnání si doplnila vzdělání
na střední škole a složila různé
odborné zkoušky, včetně té na vý
pravčího. Pracovala potom na
příklad v mezinárodní pokladně
nebo jako samostatný energetik.
V roce 1999 dostala Mirka na
bídku pracovat na Obchodně
provozním ředitelství v Ústí nad
Labem jako tariférka. „Tehdy
jsem procházela nehezkou život
ní zkouškou a chtěla jsem radi
kální změnu. Nakonec to byla
nejkrásnější práce v mém živo
tě,“ říká. Kvůli náročnému dojíž
dění ala později kývla na odchod
do předčasného důchodu. Želez
nice jí však chyběla, a tak stále
vypomáhá. „Jsem tak mezi mla
dými lidmi, kteří na mě přenášejí
pozitivní energii. A to mě ohrom
ně povzbuzuje,“ dodává s úsmě
vem Mirka.
MARTIN HARÁK

Letošní jízdy se nesly v po
dobném duchu jako v loň
ském roce, kdy díky
souběhu konání dvou vel
kých kulturních akcí (v Ko
jetíně probíhaly navíc
tradiční Kojetínské hody)
bylo možné vlakovou do
pravu zajišťovat po oba ví
kendové dny. Souhra náhod
umožnila prodloužit rame
no vozby z Kroměříže ješ

tě o 17 km dále do Zborovic.
Tam se v sobotu konala od
ložená květnová akce pro
děti Pohádkový les v Divo
kách. Zatímco v sobotu se
kromě jízd mezi Tovačo
vem, Kojetínem a Kroměří
ží zajíždělo do zmíněných
Zborovic, v neděli se vozy
projely na dvou párech
i do nedalekého Hulína.

Kredenc a Hydra

Navýšený počet spojů, jež
se zastavil na deseti párech
vlaků za den, si vůbec po
prvé vynutil nasazení dvou
samostatných vlakových
souprav. Jednu z nich tvo
řil motorový vůz řady 831
přezdívaný Kredenc, dru
hou pak vůz řady 851 zvaný
Hydra. Motoráky doplňova
ly přívesné vozy Bix a Bmx.
Nasazená vozidla i přes svůj
věk zvládala víkendové jízdy
bez problémů, za což patří
poděkování zaměstnancům
DKV Olomouc. Kdo nestihl
srpnové jízdy, má ještě mož
nost svézt se do Tovačova
vlakem 23. a 24.října, kdy se
zde koná tradiční výlov Hra
deckého rybníka.

Michal Boček

Díl 23.: Lež má často krátké nohy (2)
Pan Brychta šel
do práce docela rád,
protože byl zvědavý,
co z pana X. Y. vyleze.

D

ozorce výhybek přišel
v deset hodin, evident
ně nevyspalý a schoule
ný do sebe. Jeho sebejistota byla
pryč. Omluvil se za včerejšek
a nadiktoval protokol jako ředitel
sekretářce. „Na stanovišti jsme
byli ve směně dva dozorci výhy
bek. Kolega Vachoušek ve smě
ně spal.“

Pravdivé a úplné
přiznání?

Václava Brychtu udivila prav
divost výpovědi. Očekával při
nejmenším pobyt na WC, ale
X. Y. pokračoval. „Výhybku jsem
přestavoval sám, pospíchal jsem.
Nepřesvědčil jsem se o přilehnutí

jazyka, výhybku jsem nezamkl,
klíč zůstal v zámku a já ohlásil
správné postavení vlakové ces
ty. Příjezd vlaku jsem neočeká
val a z poklidu mě vytrhnul až
rachot způsobený vykolejením
vlaku. Okamžitě jsem běžel k vý
hybce a hned jsem poznal, kolik
uhodilo. Protože prostor nad ja
zykem zůstal volný, podařilo se
mi výhybku přestavit do správné
polohy a uzamknout výměnový
zámek. Strach dodá člověku sílu.
Klíč jsem pověsil na místo a pak
teprve nehodu ohlásil. Nezlobte
se, včera jsem to nedokázal říci.”
Skončil a bylo vidět, že se mu
ulevilo. Pan Brychta ho netrápil
dalšími otázkami. Vyjel stránku
z tiskárny a oba ji podepsali. X. Y.
ještě dodal, že odjíždí k rodičům
na Moravu, aby přišel na jiné
myšlenky, a rozloučil se. Brychta
zavolal přednostu. „Tak šéfe, měl
jste pravdu, přiznal se!“ Sobotní
oběd oběma obzvlášť chutnal.

Další hříšníci na scéně

D

ruhý den byla sobota.
V kanceláři revizorů neměl za normálních okolností nikdo být. Přesto krátce
po deváté dorazil pan Brychta. Přednosta ho vytáhl
od snídaně příkazem: „Na desátou se objednal k dodatečnému protokolu náš pan X. Y.
Volal mi přednosta stanice, že
ho ráno vzbudil a že chce změnit výpověď. Sepíšeš s ním
protokol.“

Pozor, příběh ještě nekončí. Lež
má sice krátké nohy, ale tuhý ko
řínek. O sobotní noční směně se
dozorčímu stanice přihlásil do
zorce výhybek Rezek, že chce vy
povídat ve věci vykolejení vlaku.
Dozorčí se zaradoval v očekává
ní pochvaly a chutě zapisoval.
Že měl ten den „vložák” na sou
sedním stanovišti, ale protože
turnusově slouží s panem X. Y.,
šel k němu na stanoviště právě
v době, kdy připravoval vlakovou
cestu pro nákladní vlak, který
později vykolejil.
„Viděl jsem, jak X. Y. staví Ang
ličana do rovnýho, viděl jsem, jak
nohou dorazil závaží k zemi a vý
hybku zamkl. Pak jsme šli spolu
na stanoviště, Jarda pověsil klíč
na tabuli a dal výpravčímu volno.
Vachoušek byl na záchodě. Ta vý
hybka je ve strašným stavu,” do
dal ještě. Dozorčí si pomyslel: Tak
teď má X. Y. alibi jak vyšité.

První, kdo v pondělí přišel
do práce, byl přednosta. Ještě
se ani pořádně neusadili a při
šel Vachoušek. Vrchní inspektor
Brychta nažhavil počítač, před
nosta uvařil panu Vachouškovi
kávu a posadil se vedle Václava
Brychty. Byl stručný: „Ač ne
rad, ale musím se vám přiznat,
že jsem v kritické době spal. Leze
na mne chřipka. X. Y. vzal služ
bu i za mne. Vzbudil mě až ra
chot vykolejeného vlaku. Jarda
na chvíli zmizel. Když se vrátil,
šel jsem se podívat k výhybce,
byla zamčená.”
„Víte, že se ve službě nesmí
spát?” „Samozřejmě, ale už jsem
řekl, nebylo mi dobře.” „Byl jste
u lékaře?” „Nebyl, dnes už se cí
tím mnohem lépe.” Pokračo
vat nemělo cenu. Buď doopravdy
spal, nebo zvolil menší zlo. Případ
byl prakticky vyřešen, vše souhla
silo, jen protokol pana Rezka byl
jaksi navíc. Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Z České Lípy
do Liberce již 110 let

36/2010

Tropy jménem Myanmar (2)

S

polečnost železniční vý
topna Jaroměř spolu s ČD
a SŽDC pořádá připomín
ku 110. výročí posledního
úseku významné transver
zální dráhy Česká Lípa – Li
berec. Ve dnech 18. a 19.
září vyjede parní lokomoti
va řady 423.0145 v 8.33 ho
din z České Lípy (v 13.25 zpět
z Liberce) a pro ní domá
cí Tendrovka 310.0134 v 9.02
z Liberce (zpět z České Lípy
ve 14.57). Připravena je i jíz
da motorovým vozem Hur
vínek Mladoboleslavského
železničního spolku mezi
Mimoní a mimoňským sta
rým nádražím. Podrobnos
ti najdete na www.cd.cz/
zazitky.

Isonzo 1917
v Třemošné u Plzně

D

ne 2. října se v Třemoš
né u Plzně uskuteční
již podeváté další z rekon
strukcí bitev první světo
vé války, tentokrát Isonzo
1917. Návoz diváků, jakož
i samotných vojáků na „bo
jiště“ v Třemošné, zajišťu
je zvláštní vlak IMC v čele
s parní lokomotivou Šlech
tičnou (475.111). Zvláštní
vlak bude vypraven na tra
se Plzeň – Třemošná u Plz
ně a zpět s odjezdem z Plzně
hl. n. ve 13.20 hodin. Pro ty,
co nemají zájem o bitevní
vřavu, pojede zvláštní vlak
IMC dopoledne do Přeštic
a zpět. Odjezd z plzeňského
hl. n. je v 9.20 hodin. Po
drobnosti jsou na stránkách
www.imcplzen.cz.

Trutnovské depo
otevře brány

N

a Den železnice 25. září
otevřou trutnovští že
lezničáři brány lokomo
tivního depa veřejnosti.
Kromě správkárny Pro
vozní jednotky Trutnov si
návštěvníci mohou od 9
do 15 hodin prohlédnout vo
zidla motorové trakce řad
742, 754, soupravy 854-054954 i vozidla SŽDC, sněhový
pluh KSP a motorový uni
verzální vozík. Členové klu
bu železničních modelářů
v Trutnově předvedou mo
delové železnice velikosti
TT a HO, společnost Mer
kur Toys Police nad Metují
se pochlubí modelovou že
leznicí velikosti 0 a mode
ly Merkur. Depo se nachází
asi 200 metrů od nádraží
po břehu Úpy.

Nostalgická jízda
do Šternberka

J

ízda historických vlaků
se v sobotu 18. září sta
ne centrem oslav 140 let
od zahájení provozu na tra
ti Nezamyslice – Olomouc
– Šternberk. Na oslavách
vystoupí Městský decho
vý orchestr a mažoret
ky Domu dětí a mládeže.
Parní vlak, tažený loko
motivou 534.0432, poje
de na trati Olomouc hl. n.
– Nezamyslice – Šternberk
– Olomouc hl. n., nasa
zen by měl být i motoro
vý vlak tvořený Hurvínkem
a šumperským Věžákem.
Kontakt a prodej jízde
nek zajišťují například
v ČD centrech Olomouc
hl. n. a Prostějov hl. n.

(mn)

STANICE NAMT. Zdejší trať už slouží pouze pro nákladní dopravu – navíc jen na třetině původní délky. Organizovaný převoz osob tu prakticky neexistuje. 

Na několik dní jsme
se ubytovali v hotelu
Guest House ve městě
Namt. Kdysi to
bývalo sídlo britského
guvernéra, dnes
je to jediné místo
široko daleko, kde
mohou spát cizinci.

C

elý areál se skládal z vel
kých dřevěných budov
a pěkného parku. Nábytek
byl evidentně původní, i když
záři tradičních lustrů doplňovalo
neonové osvětlení a některé kou
pelny se mohly pochlubit ohří
vačem vody. Hotel se stal naší
základnou, odkud jsme podni
kali výlety do okolí.
Ráno jsme se probudili do mlhy.
Teplota se však pohybovala kolem
příjemných dvaceti stupňů. Pro
domácí obyvatele to zřejmě zna
menalo chladno, protože jsme
viděli pár místních, jak sedí v ka
bátech při táboráku. Po vynika
jící snídani jsme se autobusem
přemístili do nížiny na základnu
Bruma Mines Railway, abychom
viděli, jak funguje železnice při
východu slunce.

Osobní doprava
na vlastní nebezpečí

Připadalo nám, jako bychom
cestovali o sto let zpátky. Objevi
li jsme celkem dobře zachované
budovy, koleje i vozidla. Dojem
kazila pouze nějaká moderna
v podobě dieselové lokomotivy,
případně podomácku vyrobené
vozidlo a konstrukce lidového

všeumělství. Nádražní budova
byla dřevěná a pěkně natřená
do tmavohněda. V patře se na
cházela dopravní kancelář s pů
vodní technikou z roku 1910, kdy
tu stavěli trať.
Před budovou se nacházelo
malé muzeum se čtyřmi loko
motivami a jedním vagonem. Ex
ponáty sem umístili před deseti
lety, kdy skončilo období izolace
a mohli sem po více než půlstoletí
vstoupit opět turisté. Jako cizinci
jsme si připadali vážení. Všichni
se nám snažili vyjít vstříc. Přišly
se na nás podívat dokonce místní
děti. Zazpívaly a dokonce ani ne
žebraly. Na druhé straně kolejiš
tě stanice v Namtu jsme objevili

na vlastní nebezpečí se zadarmo
(!) svézt můžete. Aspoň na to upo
zorňovaly velké hnědé cedule.

Průzkumníci
s parním pohonem

ÚDRŽBA. Při výměně pražců pomáhaly místní ženy.

před deseti lety
skončila izolace
a po půlstoletí
sem jezdí turisté.
rozsáhlé dílny s původním vyba
vením a zručnými zaměstnanci,
kteří zvládají i oživení parních lo
komotiv a stavbu nových, netra
dičních vozidel.
Celá oblast Namtu žije z dolů.
Těží se tu olovo, zinek, měď, stří
bro. Olovo zpracovávají na místě,
zbývající nerostné bohatství pře
vážejí v surovém stavu do Číny.
Bohužel nákladními auty, pro
tože koleje, jak již bylo řečeno
minule, do zahraničí nevedou.
Zdejší trať byla původně dlou
há 73 kilometrů, dnes však slou
ží pouze v délce 23 kilometrů pro
převoz rudy. Vlaky navíc jezdí
převážně v noci. Organizovaná
osobní doprava tu neexistuje, ale

FOTO autor (5x)

Komunikační zařízení ve vlaku
bylo stále v provozu.

Upravené sedadlo strojvedoucího v dieselové lokomotivě.

IMPROVIZACE. Na kolejích tu používají netradiční vozidla.

Rozhodli jsme se poznat trať. Prv
ní den jsme s parní lokomotivou
– už více než rok nebyla v provo
zu – zvládli ujet 5 až 6 kilometrů
do stanice Lopah. Druhý den se
naše lokomotiva z roku 1914 vy
pořádala se stoupáním a dosáhla
stanice Wallah Gorge, kde se na
chází východ z jedné šachty. Třetí
den jsme měli trošku smůlu. Vy
brali jsme si krásnou lokomotivu
z roku 1928, která ale moc dobře
nejezdila do kopce. Těsně za Wal
lah Gorge se nachází osada Tiger
Camp se šachtou a rozsáhlým ko
lejištěm podzemní elektrifikova
né dráhy.
Poslední den jsme zkusili ces
tu do Nashai. Sjízdné byly pouze
první dva kilometry od Namtu.
Potom jsme museli pokračovat
pomocí upravených nákladních
aut. Poslední vlak tudy jel údajně
naposledy před čtyřmi lety. Vla
kový personál musel mačetami
kácet tunel. Jinde se koleje nachá
zely pod třicet centimetrů vyso
kou zeminou. Pak přišly na řadu
lopaty. Hluk z našich vozidel snad
na každém metru vylákal z prale
sa zvědavé děti a stařenky.
Po čtyřech hodinách jsme do
razili do městečka Nashai. Vo
zidla se otočila na trianglu a my
jsme nastoupili do autobusů. To
byl také konec našeho putování.
Opouštěli jsme Myanmar plni
zážitků, s tisícovkami fotografií
a hodinami záznamů z pozoru
hodné železniční tratě.
Eugen Takács

Před 165 lety přijel do Prahy první vlak
Zahájení provozu
na trati Praha –
Olomouc přineslo
železniční spojení
centra Čech
s císařskou Vídní.

O

d podzimu 1841 do léta
1845 budovala c. a k. spo
lečnost Státní dráhy že
lezniční trať, která měla spojit
Prahu s Olomoucí. Přestože je
dinými mechanizačními pro
středky byly v té době krumpáč,
lopata, kolečko a střelný prach,
trať dlouhou 242 km se podařilo
za necelé čtyři roky postavit.
Dne 20. srpna 1845 se mohl vy
dat slavnostní vlak z Olomouce
do Prahy. Po četných zastávkách

dorazil vlak tažený lokomoti
vami Praha a Olomouc kolem
půl páté odpoledne do hlavního
města Čech. Ještě před ním doje
la do Prahy lokomotiva Böhmen
(Čechy) řízená českým inženýrem
Janem Pernerem, který vedl stav
bu tratě z Pardubic do Prahy. Den
poté byla lokomotiva Böhmen
slavnostně vysvěcena pražským
arcibiskupem v prostorách nej
staršího pražského nádraží,
dnešního Masarykova.
Železná dráha dorazila do Pra
hy za pouhých šest let a šest
týdnů poté, co získalo spojení
s Vídní moravské Brno, a čty
ři roky po tom, co dorazila že
lezná dráha z Vídně do Přerova
a Olomouce. V té době již bylo
rozhodnuto o vybudování dráhy
do saských Drážďan, jak před

VÍTÁNÍ. Pražané přišli pozdravit první soupravu.
pokládala mezinárodní smlou
va Saska s Rakouskem.
Železná dráha si v Praze vynu
tila proražení hradeb a vybudo
vání brány, která se na noc, kdy
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vlaky nejezdily, zavírala. Již dva
náct dnů poté, co vzniklo přímé
železniční spojení mezi Prahou
a Vídní, byla zahájena přeprava
poštovních zásilek po železnici.

Trať Praha – Olomouc bude už
navždy spojena s osobou českého
inženýra Jana Pernera. Ten ne
chal na dráze doslova svůj život,
když 9. září 1845, tedy jen pár dní
od zprovoznění, utrpěl během
jízdy u Chocně těžký úraz, kte
rému o den později podlehl. Ze
mřel ve věku pouhých třiceti let.
Český národ tehdy přišel o jedno
ho z nejnadanějších železničních
inženýrů.
A ještě jedna zajímavost. Když
trať sloužila již sto let, žádné
oslavy se zde nekonaly. Právě to
tiž skončila druhá světová válka
a lidé měli zcela jiné starosti. Na
víc prostory nádraží byly v době
Pražského povstání v květnu 1945
místem hromadného masakru
českých odbojářů a civilistů.
Jan Vydra

