České dráhy
drží palce našim
basketbalistkám
na mistrovství světa.
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Před třiceti lety
skončila pára

O službě, kterou
využíváme všichni

Netradiční místo
pro muzeum

V Liberci si připomínají, jak se
v roce 1980 loučili s parními
lokomotivami.
STRANA 6

Při modernizaci rozšiřujeme
počty vozů s uzavřeným
systémem WC. 
STRANA 4

V Rokytnici v Orlických
horách dali výtopně nový
účel. 
STRANA 7

krátce

sloupek
První kontakt
se zákazníkem

Jak děti vidí
prázdniny a vlak

Způsob, jakým začneme
komunikovat, ovlivní
cestujícího, zda vůbec
a v jaké míře využije
našich služeb.

E

fektivnost Kontaktního
centra je jednou z priorit naší společnosti. V posledních třech letech zde
stoupl počet hovorů od cestujících o 20 procent, počet
e-mailových dotazů stoupl

U

příležitosti Dne železnice České dráhy uspořádaly pro děti a mládež
výtvarnou a literární soutěže na téma Prázdniny
a cestování vlakem. Do 10.
září se přihlásilo se svými obrázky a příběhy přes
2 400 dětí, které nejen malovaly a psaly, ale posílaly
i komiksy a koláže ze zajímavých materiálů. Dorazily i interaktivní obrázky
s jedoucími vlaky či pohyblivými cestujícími. Pro
všechny děti, které se zapojily do soutěže, jsme připravili veselou sadu Elfíkových
magnetek. Výstavu došlých předmětů uvidíte 25.
září na nádraží v Olomouci
a od října do prosince v Království železnic v Praze.

Úspěšný zákrok
proti vandalům

H

lídka bezpečnostní
služby Securitas najatá Českými drahami spolu
s příslušníky Policie ČR chytila na nádraží v Benešově
u Prahy dva sprejery při stříkání barev na osobní soupravu. Událost se odehrála 9. září dvacet minut
po půlnoci; oba výtečníci byli ve věku 25 let. „Spolupráci se společností
Securitas ČR si pochvaluji
i ve vztahu k problému bezdomovců. Jejich hlídky jsou
důležité v rámci preventivního působení na bezpečnost na nádražích,“ uvedl
k úspěšnému zákroku Roman Bareš, přednosta stanice Benešov u Prahy.  

Vyšlo podzimní
Grand Pendolino

C

estující ve spojích SuperCity mají k dispozici
podzimní číslo čtvrtletníku
Českých drah Grand Pendolino. Palubní průvodce, který je rozdáván bezplatně, se
tentokrát věnuje akcím plánovaným na Den železnice
25. září – především celostátním oslavám v Olomouci
– a technickému zázemí jednotek Pendolino. Publikace
nezapomíná ani na tarifní
novinky a rozšíření služeb
eShopu ČD.

Obnovený provoz
na Frýdlantsku

Luďka
Hnulíková
Ředitelka Odboru
provozu osobní
dopravy

KDYŽ HUDBA POMÁHÁ. Kytarista a zpěvák Tomáš Klus dokázal zaujmout celou halu pardubického nádraží.

Koncerty pro Paraple
Vystoupení
písničkářů a exhibice
basketbalistů ve velké
nádražní hale
za plného provozu.
Myslíte si, že je to u nás
nemožné? Nejenže
to jde, ale cestující si
takový program chválí.

T

ři nádražní haly se na chvíli změnily v koncertní sály.
Ve stanicích Pardubice hl.
n., Hradec Králové hl. n. a Skuteč totiž v sobotu 11. září vystupovali známí zpěváci i sportovci.
Diváci a posluchači platili symbolické vstupné, jehož výtěžek
mířil do Centra Paraple, aby
pomohl lidem, kteří ochrnuli
po poškození míchy. Celá akce
se nazývala Žlutomodrá sobota
BERRY.

Jak zhudebnit
příjezdovou tabuli

A jaký kulturní program mohli diváci vidět? V Hradci Králové

koncertoval Čejka Band. Moderátoři rádia Blaník navíc pořádali soutěže a vystupovali zde
i fotbalisté tamního prvoligového FC. V Pardubicích vyučovali svou oblíbenou Hodinu zpěvu
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř,
předváděly se hvězdy ledního
hokejového mužstva HC Eaton
a basketbalového klubu JIP Pardubice (včetně autogramiády).
Mladý zpěvák a kytarista Tomáš
Klus kromě svých největších hitů
dokázal s bravurní improvizací
zhudebnit i příjezdovou tabuli vlaků. Skuteč rozezpíval Ivan
Hlas či dechová kapela. Nechyběly ani pravé zabíjačkové hody
a prezentace děl řemeslníků.
Tady také celý den zval k návštěvě Kinematovlak, Vláček Hráček
i expozice o historii prodeje jízdenek a konferenční vůz.
„Pro děti byly připraveny také
vědomostní soutěže, zaměřené
zejména na bezpečnost na železnici,“ uvádí k programu Michal Štěpán, ředitel Krajského
centra osobní dopravy Pardubice, a doplňuje: „Přestože v obou
krajských městech bylo ve stejný den ještě mnoho jiných akti-

stručně
O CENTRU

O

d roku 1994 pomáhá Centrum Paraple lidem, které zasáhne úraz s poraněním
míchy. Podle statistik se v České republice jedná každý týden o čtyři osoby, které musí
až do konce života používat
vozík. Lidé z Centra Paraple se
takto handicapovaným snaží pomoci vyrovnat se s novou
situací, zlepšit jejich fyzický
a psychický stav a dosáhnout
co největší soběstačnosti.
Pokud se rozhodnete poslat
dar převodem, číslo účtu je
10006-18831021/0100. Další
informace jsou na stránkách
www.paraple.cz.

vit, a to i bez placení vstupného,
charitativní projekt pro Centrum
Paraple měl řadu návštěvníků.“
Výše uvedená tři nádraží spojovala široká paleta zvláštních vlaků. Do kopce do Skutče vyrazily
Regionovy včetně dvou zbrusu nových dodaných do Pardubického
kraje. Mezi Pardubicemi a Hrad-

o srpnových povodních
byl obnoven plný provoz
vlaků na Frýdlantsku. Počínaje sobotou 18. září jezdí vlaky podle pravidelného
jízdního řádu v úsecích Višňová – Černousy a Jindřichovice pod Smrkem – Nové
Město pod Smrkem. Veškerá výluková opatření na železničních tratích 037 a 039
přestala platit.
(hop, mn, pp)

cem Králové houkala na čtyřech
párech vlaků parní Tendrovka
464.008 Výtopny Hradec Králové
(DHV Lužná) a nebo troubil motorový vlak tvořený pardubickými
Hurvínky M 131.1228 a 1133. Cestující motorového vlaku měli navíc v rámci pobytu v Rosicích nad
Labem umožněn vstup do tamního muzea.

Bez zpoždění

I jízdné, přesněji vstupné do vlaků, bylo také poměrně příznivé,
včetně poměrně hojně žádaných
výhodných rodinných polodenních lístků. Díky organizátorům, zejména KCOD Pardubice,
byla možná na řadě osobních pokladen koupě rezervací do vlaků
předem. I přes vysoké vytížení
jednokolejné tratě Pardubice –
Hradec Králové se poměrně hustý provoz zvláštních vlaků obešel
prakticky bez zpoždění. Hezké
počasí umocnilo zájem veřejnosti, která až do večerních hodin
pendlovala mezi Vysočinou a Polabím. Celý den měl asi jedinou
vadu. Nedalo  se stihnout opravdu všechno.


Martin Navrátil

Lužná v nejrůznějších velikostech
Muzeum Českých drah
v Lužné u Rakovníka
zažilo na konci letní
sezony úspěšnou akci
nejen pro modeláře.

ných součástek nebo vyrobených
kompletně rukodělným způsobem z kovu nebo plastu. Z modelových kolejišť byly nejzajímavější
kolejiště KŽM z Jesenice o rozměrech 17 x 7 metrů a železničářů ze
skupiny FISAIC ČD o délce 11 m
spojené s moduly německých železničních modelářů ze saského
Zschopau,“ řekl Marián Polakovič
z Depa historických vozidel.

P
P

FOTO martin navrátil

ěkné počasí přispělo k dobré pohodě tradičního modelářského víkendu 11. a 12.
září v Železničním muzeu ČD
v Lužné u Rakovníka. Jeho součástí byly oblíbené hvězdicovité
jízdy parního vlaku. Během akce
si návštěvníci prohlédli množství
železničních modelů různých měřítek a modelová kolejiště.

Ukázky železniční
modelařiny

Návštěvníci muzea obdivovali velmi pestrou skladbu různých oblastí železničního modelářství.
Své modely propůjčily kluby železničních modelářů z Kladna,
Kostelce nad Orlicí, Sokolova, Jesenice, Ostrova, Kolína, Týniště
nad Orlicí, Chrudimě, Českých

Čtyřkolák a Komarek

EXPONÁTY. Propojené železnice českých a německých modelářů
FOTO AUTOR
dělaly radost dětem i jejich tatínkům.
Budějovic a také občanské sdružení Klub přátel historických
vozidel. Velkou pozornost poutala rovněž zahradní železnice
v měřítku 1:8 bavorského spolku Bayreuther Gartenbahn GbR
s vlastním parním pohonem.

„Cílem výstavy modelů bylo
seznámit návštěvníky s ukázkami co nejširšího spektra železniční modelařiny – od modelů těch
nejrozšířenějších měřítek H0, TT
či N po modely větších měřítek
zpracovaných z továrně vyrábě-

Po oba víkendové dny vyjížděly
z Lužné u Rakovníka hvězdicovitě parní vlaky do Rakovníka,
Řevničova a Krupé. Soupravu historických vozů 2. třídy vezla parní lokomotiva Čtyřkolák 434.1100
ze sbírky Národního technického muzea. Po celý víkend byl
v areálu muzea v provozu motorový vůz s parním pohonem M
124.001 Komarek, zapůjčený rovněž od NTM. Spolu s upraveným
vozem pro přepravu cestujících
plnil na úzkorozchodném okruhu sny mnoha dětí.
Roman Štěrba


dokonce trojnásobně. Pracovníci centra začali plnit
i zcela nové úkoly, například prodej jízdenek přes
telefon. Dá se říci, že Kontaktní centrum představuje jeden z hlavních prvků
informačního servisu, který poskytujeme cestujícím.
Právě proto jsme v průběhu
léta nechali provést detailní audit činností, které zde
probíhají.
Audit uskutečnila společnost OpenOne, která
se zaměřila na zhodnocení stávajících procesů pro
sdílení informací, řízení
zdrojů, hodnocení efektivity, kontrolu kvality a motivaci. Konzultační tým
provedl analýzu a navrhl
konkrétní postup, jak dosáhnout postupným vylepšením jednotlivých oblastí
zvýšení efektivity o 10 až 20
procent. Nešlo jen o doporučení pro rychlé vylepšení
výsledků, ale o komplexní a dlouhodobě udržitelné
zlepšení provozu. Součástí
návrhů byly i praktické návody na provedení změn,
například v motivaci zaměstnanců a minimalizaci
administrativy. Jsem přesvědčena, že díky provedenému auditu tak budeme
moci provoz Kontaktního
centra nejen zefektivnit,
ale časem i rozšířit o další
potřebné činnosti.

anketa
Na čí koncert byste
přišli na nádraží?
MIROSLAV FILIPIAK

Zedník
Janka Ledeckého. Bylo by velmi příjemné
vystoupit z vlaku a vidět ho na nádraží,
jak hraje na kytaru a zpívá.

ZUZANA SUCHÁNKOVÁ

Stavební
kalkulantka
Na nádraží bych si docela vychutnala
koncert britského zpěváka Robbieho Williamse. Ale
pochybuji, že by se to dalo
realizovat.

MICHAL GONDEK

Horník
Jednoznačně
na koncert skupiny Lunetic. Jejich písnička
Máma je prostě nádherná.
Nepřines mě čáp, to už vím.
Jsi moje máma, tak na co
mi lhát…
(ski)
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Aktuality

nabízíme
Velikáni umění
v Albertině
České dráhy
a Rakouské spolkové
dráhy zvou cestující
do Vídně na výstavy
výtvarného umění.

O

d 22. září 2010 do 16.
ledna 2011 vystavuje vídeňská Albertina tvorbu
Picassa pod názvem Picasso: mír a svoboda. Kromě
obrazů expozice nabízí náhled do biografických materiálů autora: k vidění budou
dopisy, archivní dokumenty či dobové publikace.

Od 8. října 2010 do 9. ledna
2011 se v Albertině otevírá
další dlouho očekávaná výstava děl Michelangela pod
názvem Michelangelo
– Kresby génia. Celkem bude
k vidění 120 nejkrásnějších Michelangelových kreseb. Za posledních dvacet
let je to první výstava v Albertině podobného rozsahu. Plátna byla zapůjčena
z nejvýznamnějších evropských a amerických muzeí:
např. Uffizi a Casa Buonarroti ve Florencii, Louvru
v Paříži, Britského muzea
v Londýně či Metropolitního
muzea umění v New Yorku.
V rámci zákaznického
programu ČD Bonus je pro
cestující vlakem připravena
speciální nabídka v podobě
slevy na vstupném do muzea. Oproti jízdence na vlak
odkudkoli z České republiky do Vídně získají naši zákazníci slevu až 25 procent
na vstupném, takže místo
9,5 eur za běžnou vstupenku zaplatí jen 7 eur. Sleva se
vztahuje i na zaměstnanecké FIP jízdenky. Vzhledem
k dlouhým frontám plánujeme v nejbližších dnech zavedení prodeje vstupenek se
slevou on-line. 
(tis)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 11.–17. 9.

■ 31 % pozitivní
■ 1 % negativní
■ 14 % ambivalentní
■ 54 % neutrální

Z

načnou pozornost médií
si České dráhy vysloužily ohlášeným záměrem
vypsat další soutěže na obnovu vozidlového parku pro
regionální dopravu. Nákup
se týká nových elektrických
i motorových jednotek. Média zaznamenala i obměnu osazenstva dozorčí rady
Českých drah. Vyměnili se
čtyři z devíti členů. Nově
přišli náměstek ministra obrany Michael Hrbata
(ODS), za TOP 09 ekonomický odborník Miroslav Nádvorník, vrchní ředitel pro
evropskou strategii Lukáš
Hampl a náměstek ministra dopravy Radek Šmerda.
Média přinesla rovněž méně příznivé informace z regionů. V rámci
úsporných opatření požadovaných Ministerstvem
dopravy jedná SŽDC s představiteli krajů o případném
zrušení lokálních tratí. Naopak pozitivní zprávou bylo
zavedení nové metropolitní vlakové linky, která propojí okraje Plzně a centrum.
Trasa dlouhá 34 km bude
zprovozněna od prosince.

37/2010

Taurus v českých službách

vodem nasazování strojů řad 1116
a 1216 na vlacích Českých drah je
evropská interoperabilita a také
se tím řeší momentální nedostatek vícesystémových lokomotiv
pro rychlost 160 km/h.
Do Česka smí od letošního
června jezdit i polské stroje Husarz, tedy Husar, což jsou Taurusy typové skupiny ES64 U4D,
které patří polské společnosti PKP Intercity. Stroje zajíždějí
pouze do Bohumína, kde soupravy přepřahají na lokomotivy
Českých drah. Ve výhledu mají
jezdit přes Českou republiku až
do Rakouska.

Již přes dva roky
jezdí po českých
a moravských
kolejích elektrické
vícesystémové
lokomotivy řady
ES 64 U4 – známé
jako Taurusy. Jak
za tu dobu ovlivnily
provoz Českých drah?

O

no klíčové rozhodnutí
Drážního úřadu padlo 28.
června 2008. Díky němu
mohou železniční dopravci standardně provozovat lokomotivy
Taurus na hlavních tratích v České republice. Mezi tyto dopravce
se řadí i společnost České dráhy,
která řadu strojů provozuje na základě vzájemné dohody s Rakouskými spolkovými drahami (ÖBB).
Taurusy se osvědčily především
na vlacích InterCity a EuroCity
na rameni Praha – Brno – Břeclav. První pravidelný spoj v čele
s Taurusem vyrazil 27. října 2008
z Prahy do Brna.

Zkušenosti našich
zaměstanců

Nejrychlejší lokomotiva

Lokomotivy řad 1016 a 1116 jsou
od roku 1997 nosným pilířem dopravy na Rakouských spolkových drahách (ÖBB). Řada 1016
je jednosystémová a do České
republiky vůbec nezajíždí. Se
stroji řady 1116 se můžeme pravidelně setkávat již od roku 2001
v pohraničních přechodových
stanicích Horní Dvořiště a Břeclav, kam zajíždějí ze sousedního
Rakouska.
Samostatnou kapitolou jsou
lokomotivy řady 1216, které nesou tovární označení ES64 U4.
Tuto řadu tvoří padesát vícesystémových lokomotiv, určených pro provoz na evropských
tratích se střídavou i stejnosměrnou trakcí. Že jsou stroje
Siemens ES64 U4 absolutní špičkou mezi lokomotivami, se potvrdilo 2. září 2006, kdy Taurus
1216-050 překonal rychlost 357
km/h, čímž se stal nejrychlejší
lokomotivou světa.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Taurusy jezdí v ČR hlavně z Prahy do Břeclavi.

na strojích jezdí
strojvedoucí
dkv praha,
PLZEŇ A brno.

STANOVIŠTĚ. Strojvedoucí pracují v komforních podmínkách.

důvodem nasazení
na NAŠICH
kolejích je také
interoperabilita.
V červnu přijeli Husaři

Do českého vnitrozemí však začaly zajíždět oficiálně rakouské
Taurusy již od 10. prosince 2006,
tedy prvního dne platnosti nového jízdního řádu 2006/2007.
„V té době se jednalo pouze o jednosystémové vícenapěťové stroje
řady 1116 ve zkušebním provozu
na rameni Horní Dvořiště – České
Budějovice a zpět. Až o rok a půl
později vstoupily na tratě SŽDC
vícesystémové Taurusy řady 1216,
a to na třech párech přímých
rychlíků Vídeň – Brno a zpět.

Český personál zabezpečuje vozbu na Taurusech v současné době
na rameni Znojmo – Retz (DKV
Brno) a dále z Českých Budějovic do Summerau (DKV Plzeň).
Největší počet strojů však ale
potkáme mezi Břeclaví, Brnem
a Prahou, kde se na nich střídají
strojvedoucí DKV Brno a Praha.
Co všechno musí čeští zaměstnanci znát, pokud chtějí jezdit
na Taurusech? „Jelikož jde o vícesystémové stroje, je nutné pro
získání oprávnění k řízení složit
zkoušku z obsluhy a řízení pro vícesystémové lokomotivy. Dále se
musí absolvovat jízdní zácvik,
kde se strojvedoucí seznamuje
s ovládacími prvky, učí se pracovat s diagnostikou a řešit pro-

STROJOVNA. Ovládací prvky jsou přehledné.
V dalších letech se staly Taurusy nenahraditelným článkem
v řetězci mezinárodní vozby vlaků EuroCity,“ vzpomíná břeclavský strojvedoucí Jiří Valín z Depa
kolejových vozidel Brno, který
stál u začátků vozby těchto silných červených lokomotiv u nás.

FOTO autor (3x)

Taurusy řady 1116 současně zajížděly v rámci zkušebního provozu od prosince 2006 na krátkém
úseku z dolnorakouského Retzu do jihomoravského Šatova.
Od loňska je tato vozba prodloužena přímými vlaky z Vídně přes
Šatov až do Znojma. Hlavním dů-

vozní situace. Na závěr je nutné
absolvovat takzvanou autorizační zkoušku,“ potvrzuje Valín.
Taurus je lokomotiva s obrovským potenciálem výkonu. Má
velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Velkou předností
je rovněž rekuperační brzdění,
které je prozatím zkušebně povoleno jen na střídavé napájecí
síti. Stroj má velké a komfortní
stanoviště strojvedoucího. Jednoduché je i spojení několika
lokomotiv na mnohočlenné řízení a unikátní systém aktivního
odstavení a sebestřežení. Úžasný je i řídicí systém lokomotivy,
který dokáže bez zásahu strojvedoucího vyřadit vadný komponent, například trakční měnič,
bez zásahu obsluhy a bez omezení výkonu.
Nevýhodou je ale dlouhotrvající blokace trakčního výkonu
po vypnutí hlavního vypínače
nebo stažení sběrače na napájecích stycích a při návěsti „úsekový dělič“. To je zapříčiněno
koncepcí trakčních měničů, jejichž činnost je závislá na potenciálu trakčního meziokruhu.
Navzdory tomu je ale jasné, že
rakouské Taurusy se na českých
kolejích a v českých rukou osvědMARTIN HARÁK
čily.

Směna skončila, život jde dál
Pátek 20. srpna se
stal pro výpravčího
Václava Janouška
posledním pracovním
dnem u Českých drah.

V

áclav Janoušek sloužil
v Horní Cerekvi na pomezí Vysočiny a jižních Čech
nepřetržitě třicet čtyři let. Toho
dne po osmnácté hodině večer
odevzdal výpravku, červenou
služební čepici a další pomůcky
a rázem se z něj stal „civil“. Odešel totiž na zasloužený odpočinek
do důchodu. „Nijak jsem poslední pracovní den svého života neprožíval. Upřímně řečeno, mně
to během směny ani nedocházelo. To možná přijde až později,“
řekl o své poslední směně dnes již
bývalý výpravčí Janoušek.

Nehodu nikdy nezavinil

Po studiu na tehdejší střední všeobecné vzdělávací škole začal pracovat v únoru 1970 jako signalista

Václav Janoušek sloužil v Horní Cerekvi 34 let.
Foto autor
ve stanici Praha-Malešice. O rok
později po praktické zkoušce nastoupil v Praze-Modřanech jako
výpravčí.
„Ač jsem rodák z Pelhřimova, putovali jsme v mém dětství
s rodinou po vlastech českých.

Tatínek byl vojákem z povolání,
takže jsme bydleli postupně například v Brně, Praze či Kadani. Nicméně jsem Prahu opustil
v roce 1974, kdy jsem se vrátil takzvaně na rodnou hroudu a začal
sloužit v Batelově a výhybně Spělov,“ vzpomíná Janoušek, který
od roku 1976 nepřetržitě sloužil až do svého odchodu do penze v Horní Cerekvi jako výpravčí
a krátkou dobu vykonával rovněž
funkci náměstka přednosty tamní stanice.
„Měl jsem obrovské štěstí, že
za celou moji profesní dráhu nedošlo k nehodě či zavinění neštěstí z mé strany. Mám sice
nepříjemnou vzpomínku, jak
vlak takřka před mýma očima
přejel opilého člověka, ale to byla
spíše výjimečná událost. Na to,
aby se nic mimořádného nestalo,
jsem vždy ctil jednoduchý recept.
Vždy jsem přemýšlel tak o hodinu, dvě dopředu, což pomáhalo
k odbourání případných problémů. Dnes je pochopitelně situace poněkud jiná díky výpočetní

pro vás
Kdo prodal
nejvíce In-karet
Přinášíme vám výsledky
motivační soutěže
prodejních týmů
v rámci obchodního
pilíře Modré srdce.

M

otivační soutěž týmů
na prodej In-karet
s aplikacemi In-zákazník
a In-senior, která se uskutečnila v rámci obchodního
pilíře Modré srdce, je u konce. Nastává chvíle na krátké
zhodnocení. V soutěži týmů
byl po čtyři měsíce od května do srpna, kdy akce probí-

Madla
Macounová
Odbor produktů
a obchodu
hala, zjištěn oproti loňsku
nárůst prodeje nových In-karet s aplikací In-zákazník anebo In-senior o 1 689
kusů. V květnu a červnu
to byl výrazný nárůst, přičemž v květnu prakticky
o 100 procent oproti minulému roku (9 207 versus
4 598 kusů), v posledních
dvou měsících byl naopak
zaznamenán mírný pokles
prodeje oproti loňsku.
Za sledované období se
na prvních příčkách umístily stanice Praha hlavní
nádraží, Ostrava-Svinov,
Ostrava hlavní nádraží, Praha-Libeň, Benešov
u Prahy, Havířov, Karviná hlavní nádraží, Kroměříž, Beroun, Český Těšín,
Kladno, Třinec, FrýdekMístek, Ústí nad Labem
hlavní nádraží a Otrokovice. Týmům, které se dostaly do první čtyřicítky, bude
poskytnuta odměna formou
nepeněžního plnění v souladu s odpovídající platnou
daňovou legislativou a podnikovou kolektivní smlouvou ČD. Vítěznými týmy
hodnocenými podle kategorie železniční stanice jsou
Praha hl. n. (za kat. 5), Praha-Libeň (za kat. 4) a Třinec
(za kat. 3).  
A jaké byly výsledky v prodeji karet s aplikací In-gold?
Celkem jich bylo prodáno 82 kusů. Připomínám,
že za prodej zcela nové Inkarty s roční aplikací Ingold jsme stanovili odměnu
ve výši 4 000 korun za kus.
Ta bude zaměstnanci vyplacena v souladu s pravidly
soutěže formou mimořádné odměny za nadstandardní přístup k výkonu
práce a ocenění praktických dovedností nad rámec běžných pracovních
povinností. Na základě dosažených výsledků  už nyní
uvažujeme o další podobné
motivační soutěži.

info

technice,“ vysvětluje svůj recept
na bezproblémovou službu.

Pomozte najít
pamětní desku

Dával příklad ostatním
rozvahou a slušností

„Václava Janouška znají všichni jeho kolegové jako zkušeného
výpravčího, který v této profesi
pracoval s velkou znalostí problematiky a v dobrém slova smyslu
rutinně bez závad mnoho let, což
je názor vedení Provozního obvodu Jihlava,“ říká náměstek ředitele Regionálního centra provozu
Brno Libor Semorád, který se
s výpravčím v jeho poslední pracovní den symbolicky rozloučil.
„K řešení pracovních problémů, ale i k mezilidským vztahům na pracovišti přistupoval
vždy s vnitřním klidem, rozvahou a také slušností. To jsou důvody, proč byl námi při výkonu
své funkce vždy respektovaným
kolegou,“ dodává Semorád, který
popřál Václavu Janouškovi mnoho štěstí a zdraví do další životní epochy.
MARTIN HARÁK

S

ymbol nejen místní dráhy Doudleby – Vamberk
– Rokytnice v Orlických horách, ale prakticky všech
lokálek v Čechách zmizel.
Pamětní deska 1 000. kilometru drah garantovaných českou zemí umístěná
na zárubní zdi u portálu Pěčínského tunelu byla zatím
neznámým pachatelem odstraněna mezi pátkem 10.
a nedělí 12. září. Vyčíslená
škoda činí údajně půl milionu korun. Pokud byste desku nebo její části zahlédli
(například ve sběrně kovů),
kontaktuje prosím Policii
ČR, která věc vyšetřuje.

Aktuality
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Všechen zisk musíte investovat
Domácí průmysl dokáže lokomotivy nejen
vyrábět, ale i vyprojektovat a hlavně prodávat.
Ve společnosti CZ LOKO v tomto ohledu
uspěli jak doma, tak na zahraničních trzích.

F

irma CZ LOKO se se svými
výrobními závody v České
Třebové a Jihlavě orientuje na modernizace, opravy, ale
i výrobu nových dieselelektrických lokomotiv. Dodává nejen
domácím dopravcům, zejména
Českým drahám a společnosti
ČD Cargo, ale současně expanduje i na zahraniční trhy. Podle
generálního ředitele CZ LOKO Josefa Bárty firma překonává hospodářskou krizi právě hledáním
zakázek v cizině. Akciová společnost CZ LOKO dnes totiž exportuje třicet až čtyřicet procent svých
zakázek do zahraničí a chce tento podíl nadále zvyšovat. Právě ze
zahraničí přichází signály, které
naznačují, že světová hospodářská krize je již pomalu na ústupu. Orientace na nové trhy je
předpokladem dobré budoucnosti firmy.
Jak se vaše firma změnila
po vstupu strategického amerického investora?
Dost zásadně. V roce 2004 do naší
společnosti skutečně vstoupil strategický partner, firma
Phoenix Zeppelin, která zastupuje americký koncern Caterpil-

lar. Do té doby jsme měli několik
vlastníků a tím, že jsme dostali
jednotné vedení, se jednoznačně vymezily priority a tím i zjednodušil celý proces řízení. Firma
se začala úspěšně rozvíjet, získali jsme lepší přístup k bankovním úvěrům, což nám následně
umožnilo více investovat do svého rozvoje. Mimochodem od roku
2006 používáme nový název
CZ LOKO.

letos jSME od čd
získali zakázku
na modernizaci
19 brejlovců.
Čím si získáváte dobré jméno
na zahraničních trzích?
I když jsou našimi zákazníky především české firmy, které provozují drážní dopravu, daří se nám
v posledních letech naši produkci exportovat jak do zemí Evropské unie, tak do dalších států.
Budu upřímný – kvalita české
firmy se projeví naplno až tehdy,
kdy úspěšně pronikne na zahraniční trh.

JOSEF BÁRTA
Generální ředitel CZ LOKO

R

odák z Velkého Meziříčí se vyučil v oboru elektromechanik s maturitou.
Od r. 1979 byl zaměstnán
u ČSD v lokomotivním depu
Praha-Vršovice, nejprve jako
manipulační dělník, pak jako
pomocník a kandidát strojvedoucího. Posléze získal funkci
mistra ve správkárně vozidel
a při zaměstnání vystudoval
ČVUT – Fakultu elektrotechnickou. V roce 1986 odešel na Správu dráhy Praha
a od r. 1990 tam zastával místo vedoucího oddělení oprav.
Po třech letech přešel na GŘ
ČD. V roce 1995 nastoupil
do německé firmy DE Consulting a ve stejném roce spoluzaložil firmu ČMKS (od r. 2006
s názvem CZ LOKO), kde
od r. 2004 působí ve funkci
generálního ředitele.

V jakých zemích jste se svými
výrobky uspěli?
Etablovali jsme se významnou
dodávkou několika desítek modernizovaných lokomotiv řady
753 pro italské nákladní dopravce a před čtyřmi lety jsme
dodali první sérii nových dvounápravových lokomotiv řady
709-621.1 pro železnice Srbska
a Černé Hory. V současné době
zaznamenáváme oživení na východních trzích. Litva a Rusko si například objednaly nové
šestinápravové lokomotivy TEM
TMH a tento stroj půjčují na testování v okolních státech. Ty již
projevují o tuto lokomotivu, vyvinutou naší vlastní konstrukční kanceláří v Nymburce, vážný
zájem.
A co připravujete nového pro
domácí trh?
Na domácím poli opravujeme
a stavíme lokomotivy především pro naše klíčové zákazníky
– České dráhy a ČD Cargo. Letos jsme dostali zakázku na modernizaci devatenácti Brejlovců
řady 750 a dokončili jsme podobnou zakázku třiceti strojů stejné
řady pro ČD Cargo. Momentálně máme vyroben prototyp plně
asynchronní dvounápravové lokomotivy řady 719.7, kterou testujeme v Třineckých železárnách
a zkoušky s ní plánujeme i v posunovací službě Českých drah.
V příštím roce připravujeme

představení nové čtyřnápravové univerzální lokomotivy řady
744.0.
Prozraďte, jaké máte recepty,
aby firma uspěla na trhu...
Za nejdůležitější pokládám dvě
záležitosti. Zaprvé – investovat
všechny vydělané peníze do rozvoje firmy. Zadruhé využít efek-

mám krédo, že
ve firmě jsou
nejcennější její
zaměstnanci.
tivně lidský potenciál. Všichni
zaměstnanci, včetně vedení odborů, mohou firmu buď rozvíjet, nebo ji zničit. Žádná jiná
cesta neexistuje. Všechny naše
zaměstnance se mně podařilo přesvědčit, že doslova každou
korunu, kterou dostanou ve výplatě, si musí zasloužit kvalitní prací. Každý zaměstnanec se
slabou pracovní morálkou připravuje svým laxním přístupem
ostatní o část výplaty. Každý zmetek, každá garanční oprava stojí naši firmu velké peníze. Není
možné jen něco chtít, především
musíme uspokojit potřeby našich zákazníků. Nejcennější jsou
v každé firmě její zaměstnanci,
což je moje zásadní krédo.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 25. díl

Bp
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bp

50 54 21-08

62

120 km/h

Výroba

Výrobce

1990–1991

MSV Studénka a. s.

V

ůz je čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy s dvěma velkoprostorovými oddíly s uličkou uprostřed. Vůz je určen
pro vnitrostátní provoz s nejvyšší provozní rychlostí 120 m/h.
Má dva podvozky typu GP 200 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou. Zdrojem elektrické energie pro napájení osvětlení, vytápění a pomocných
elektrických obvodů jsou dva střídavé generátory upevněné na přírubu ložiskové skříně. Vytápění vozu je teplovzdušné
s elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací
teploty. Větrání vozu je zajištěno střešními větrači a pomocí
vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu. Vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Rozšířený nástupní prostor
umožňuje přepravu kočárků, jízdních kol a invalidních vozíků.

Oddílů

2

Rozvor podvozku

Míst k sezení

86 + 2

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

34/41 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 245 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 883 mm

H

vězdoňovice jsou typická
vesnická zastávka na jihu
Moravy. Leží na trati spojující Okříšky a Znojmo. Vystupují a nastupují tu nejen
místní obyvatelé, ale i četní chataři a chalupáři z okolí. Dostupnost je celkem dobrá, protože se
zastávka nachází hned na kraji
obce a nová zástavba již prakticky dostoupila k drážnímu pozemku. Co však představovalo kámen
úrazu, byla zdejší budova v majetku Správy dopravní cesty Jihlava. To se však už změnilo.

Nová střecha
i opravené lavičky

V minulých měsících prošel objekt rekonstrukcí, došlo k opra-

Kolik korun ročně musí
České dráhy vynakládat
na odstraňování
graffiti na vlacích?

S

prejeři dělají pracovníkům úklidových firem
i Českým drahám v současnosti obrovské problémy.
Odstraňování jejich „nájezdů“ na vnější i vnitřní
součásti vozidlového parku představuje vysoké finanční náklady. Například
jen v Depu kolejových vozidel Praha je nutno měsíčně
očistit přibližně 3 tisíce m2
graffiti, přičemž cena za vyčištění metru čtverečního
se pohybuje v řádu stoko-

Lukáš
Efler
Odbor kolejových
vozidel
run. Za rok 2009 vynaložily České dráhy na likvidaci
graffiti téměř 36 milionů
korun, z toho pouze v Praze skoro 14 milionů korun.
Pokud se podíváme na čísla
za letošní rok, tak za období
leden až červenec představují výdaje na odstraňování
následků útoků sprejerů asi
21 milionů korun. Největší
finanční zátěž leží tradičně
na DKV Praha a Brno.
K celkovým vynuceným
nákladům je dále třeba připočítat „klasické“ vandalství, spočívající zejména
v rozřezávání sedaček, znečišťovatele toalet a další
činnosti různých asociálních jedinců, kteří dokážou
znepříjemnit ostatním cestujícím jejich pobyt ve vlaku často ještě před jeho
odjezdem. Situaci v kolejových depech pomáhá zlepšit budování kamerových
systémů a vnějších oplocení. Spoléháme rovněž
na všímavost našich zaměstnanců i cestujících.

Stavby zlevní
o pět procent
Úspory na stavbách
železnic dostávají pod
novým ministrem
konkrétnější obrysy.

2 600 mm

vě vnějších a vnitřních omítek,
zazdění nevyužívaných oken;
kompletně se vyměnily klempířské prvky a hlavně se instalovala nová střecha z klasických
tašek, odpovídající původnímu
provedení, vhodně zapadajícímu
do tamního místního prostředí.
Původní nefunkční toaleta byla
odstraněna, přilehlý terén vyčištěn od náletových dřevin a nástupiště bylo zpevněno.
Zastávka byla současně vybavena odpadkovým koše a ve spolupráci s Krajského centra osobní
dopravy Českých drah Jihlava byl
umístěn na stěně budovy informační panel a jízdní řád. Po dohodě s obcí došlo i k opravě
původních dvou dřevěných stylových lavic, které sice netvoři
povinnou výbavu zastávky, ale
jsou ze strany cestujících vítaným doplňkem.
Místní obyvatelé si svého „nádražíčka“ velmi považují, čemuž
odpovídá například čelné umístění fotografie zastávky na internetových stránkách obce.

Náklady kvůli
sprejerům

doprava

S

Hvězdoňovice už zase září novotou
Kultura cestování
se týká i čekání
na vlak na peroně.
Polorozpadlá bouda,
do které zatéká, velký
dojem neudělá.

odpovídá

traťového okrsku, kde jsou mimo
jiné uskladněny posypové materiály pro zimní údržbu zastávky
a přejezdu.

Kupodivu mimo
zájem vandalů

NA ZASTÁVCE. Letos na jaře se naši zákazníci ve Hvězdoňovicích dočkali opravené budovy s otevřenou čekárnou.

Starostka Hvězdoňovic Marta
Dobrovolná opravu a obnovení
vzhledu zastávky jednoznačně
uvítala. Spolupráce mezi samosprávou a majitelem zmíněné
budovy probíhá ke spokojenosti
obou stran.

Foto autor

Podle dostupných podkladů
byla stávající zastávka postavena
v roce 1947. Od té doby se s výjimkou nezbytných oprav neprováděly žádné zásadní stavební úpravy.
Vedle prostoru pro cestující se nachází i útulek pro zaměstnance

„Pozoruhodné je, že i na původní zastávce nebyl po šedesáti letech provozu jediný sprejerský
nápis, jediné rozbité okno a zastávka nečelila útokům vandalů, jak to bývá bohužel u mnoha
dalších podobných budov,“ říká
přednosta Správy budov a bytového hospodářství jihlavské Správy dopravní cesty SŽDC Miloslav
Beneš.
Původní budova zastávky ale
ještě před pár měsíci odpovídala dlouhým létům užívání – opadaná a mokrá omítka, střechou
zatékalo a zastávku „zdobily“
rozpadající se toalety. V současné době ale mají cestující Českých
drah mnohem větší pohodlí při
čekání na spoj. Doufejme, že i nadále bez pozdravů od sprejerů.
MARTIN HARÁK

tavby na železnici smějí
pokračovat! Tuto dobrou
zprávu přišel za doprovodu
ředitele ŘSD Jiřího Švorce
a generálního ředitele SŽDC
Jiřího Komárka oznámit novinářům v úterý 14. zář í
ministr dopravy Vít Bárta.
Tímto dnem povolila SŽDC
pokračování výstavby
všech železničních staveb,
které stát před měsícem
zastavil kvůli vysokým
nákladům a nedostatku
peněz. SŽDC se dohodla se
stavbaři na zlevnění staveb
o téměř 440 milionů korun
jen na letošní rok, což znamená úsporu ve výši asi
5 procent.
U dálnic a silnic úspory odpovídají celkem šesti
miliardám korun z hodnoty všech rozestavěných
projektů. Tady činí úspory
od dodavatelů 2,6 procenta
plánovaných nákladů. Další úspory plánuje samotné ŘSD. Podle Jiřího Švorce
se zlevnění pohybuje v řádu
mezi nulou až čtrnácti procenty, a to podle rozestavěnosti dané stavby. „Děkuji
stavebním společnostem,
že s nimi SŽDC dokázala dojednat pětiprocentní
úsporu na nákladech železničních staveb, ale že
se současně podařilo posunout i termíny splátek, takže nemusíme další stavby
nechat zastavené,“ uvedl
ministr Vít Bárta. 
(mn)

4

partneři
Jak s tunely
na 4. koridoru
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Kam i císař pán chodí sám

ibžd

O

N

dpoledne mezi žst.
Dobřany a Plzeň-Valcha se na železničním přejezdu v km 85,557 střetla
dodávka Nissan Vanete se
spěšným vlakem 1965. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd
je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor. V čele
vlaku byla elektrická lokomotiva 242.218-6. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

a zprávu ministra Bárty o pokračování dopravních staveb
na železnici čekali napjatě i zaměstnanci firem
ze sdružení VoBen, kteří pracují na 4. koridoru
v prostoru Votic. Mohli třeba obnovit práce na stavbě tunelu Tomice I, která
byla dva týdny pozastavena. Olbramovický tunel je
již proražen a nachází se
ve stavu, kdy se v něm mohou minout dvě nákladní
auta. Na izolaci, armování i betonování zde pracují
tři technologické skupiny. Přibližně 14 dní zbývá
do proražení Zahradnického tunelu, na kterém pracují stavbaři ze Subterry.
Ze severní strany je vyraženo 870 metrů, z jižní 12
metrů z celkových 950 metrů ražené části. Původní
rozpočet na celou stavbu z Benešova do Votic byl
8,041 miliardy korun, z čehož mělo z evropských fondů přitéci téměř 4,086
miliardy korun. Původní
termín dokončení zní: konec roku 2013.

Věrnostní program
se sbíráním bodů

S

polečnost JLV v červenci zadala externí
profesionální agentuře zajištění ankety zaměřené
na hodnocení poskytovaných služeb v jídelních
a bistrovozech. Z výsledků vyplynulo, že 33 procent cestujících jídelní vůz
občas navštíví. Aby společnost přilákala další zákazníky, spustila k 6. září

Halenkov
11. září

R
CITYELEFANT. I cestující na regionálních spojích mohou využít moderního tlakového WC s uzavřeným systémem.

Snaze zlepšovat
technické parametry
provozovaných vozidel
a prostředí pro cestující
neunikla ani sociální
zařízení ve vlacích.
Za posledních 20 let
lze pozorovat větší
nástup uzavřených
tlakových WC.

P

nový věrnostní program,
který je založen na sbírání bodů-razítek v závislosti
na utracené částce za konzumaci. Pokud zákazník
získá deset razítek, bude
odměněn praktickým multifunkčním nožem.

Skanska Týden
bezpečnosti

V

pondělí 13. září byl už
pošesté zahájen Skanska Týden bezpečnosti, týden pro život 2010. Světově
nejrozsáhlejší akce týkající se bezpečnosti na pracovišti přinesla na více než 10
tisících místech na světě
aktivity zaměřené na bezpečnost a účastnilo se jí
podle podkladů firmy Skanska 49 tisíc zaměstnanců
a tisíce zákazníků, subdodavatelů, dodavatelů a obchodních partnerů.
Skanska Týden bezpečnosti
trval do 19. září. Cílem bylo
více zohlednit bezpečnost
na pracovištích a předcházet nehodám.

Doplatky
pro pražskou MHD

P

ražští zastupitelé dne 16.
září schválili dotaci Dopravnímu podniku hl. m.
Prahy na provozní náklady.
Podnik od města dostane
přibližně miliardu korun.
Peníze mají pokrýt prokazatelnou ztrátu z loňského roku a zaplatit služby,
které si město u dopravního podniku letos objednalo
navíc. Na zajištění přepravy dostanou peníze také
České dráhy (10,8 milionu
korun) za náhradní vlakovou dopravu během výluky
tramvají na Plzeňské ulici.
Pokud se k tomu připočtou
příspěvky dalším pražským
dopravcům, jedná se o částku 23,6 milionu korun.
(mn, jlv)

Dobřany
11. září

očátkem devadesátých
let minulého století nevlastnily tehdejší ČSD ani
nástupnické ČD ani jeden železniční vůz vybavený systémem
uzavřeného WC. Vozidla s uzavřeným systémem byla v bývalých socialistických státech
výjimečná. Vzhledem k tomu, že
v té době to byla technická novinka, tak ani sousední železniční
správy nezařazovaly do vlaků zajíždějících na naše území taková
vozidla. Cestující tak neměli jinou možnost, než navštívit „onu
místnůstku“ vybavenou klasickým nožním pedálem a tabulkou
zakazující použití WC ve stanici.

První vlaštovky

Situace se změnila v polovině devadesátých let, kdy ČD objednaly
u firmy Siemens prvních 45 vozů
určených prioritně pro spoje vyšší kvality, které již měly od výrobce uzavřená WC. Šlo o 9 vozů

V REGIONOVĚ I PENDOLINU

C

estující mohou nalézt WC
s uzavřeným systémem v jednotkách Pendolino, Regionova, CityElefant. Dále ve vozech
od firmy Siemens a rekonstruovaných přípojných vozech řady
054. Počet vozidel se neustále zvyšuje. V roce 2000 jich bylo

1. třídy, 26 vozů 2. třídy a 10 restauračních vozů. Také zahraniční železnice začaly nasazovat
do souprav mezistátních vlaků
nové vozy vybavené tímto systémem, a tak se cestující mohli
koncem desetiletí setkávat s moderním sociálním zařízením
ve vlaku stále častěji.

tabulku zakazující
použití WC
VE STANICI
ZDE NENAJDETE.
Od roku 2000 nastává přelom
ve smyslu prvního nasazování nových vozidel se systémem
uzavřených WC i na regionální
spoje. Zejména ve druhé dekádě
se v nově dodávaných vozidlech
CityElefant a Regionova stávají tlaková WC běžnou součástí cestování v osobních vlacích
na hlavních i místních tratích
v celé republice. V současnosti je

pouze 55, v roce 2010 již 535
a výhledově by měl jejich počet
v roce 2015 přesáhnout 1 200
kusů. Ještě v letošním roce dojde
k dodání nebo uzavření kontraktů na dalších cca 150 vozidel vybavených moderní technologií
uzavřených vakuových WC.
v provozu 156 jednotek Regionova
a 38 CityElefantů, uzavřená WC
mají ale i další nové nebo rekonstruované vozy. Nová hygienická
WC tak přestávají být výsadou
spojů EuroCity a InterCity nebo
Pendolina.
Rozšířila se také flotila nových
vozů s uzavřeným systémem pro
vlaky EC/IC od firmy Siemens
o dalších 26 kusů, dále bylo rekonstruováno 41 vozů pro rychlíkové spoje a 6 nově zaváděných
bistrovozů.

Nejen nová WC,
ale i zázemí

Uzavřená tlaková WC jsou oproti klasickým, starým systémům
naprosto odlišná. Jde zejména
o skutečnost, že díky naprosté těsnosti systému je lze používat bez jakéhokoli omezení. Není
tedy již nutno čekat, až vlak vyjede ze stanice. Konstrukcí jsou
podobná systémům používaným
v dopravních letadlech.
Vzhledem k jiné technologii
čištění tlakových uzavřených

FOTO MICHAL MÁLEK

WC vznikají v okolí vratných
stanic a DKV speciální koleje,
kde dochází k vypouštění a čištění nádrží a systému uzavřených WC. Zároveň i technické
řešení nových vozidel vyžaduje,
aby byl systém uzavřených WC
naprosto těsný, nedocházelo
k únikům vody ze systému nebo
v zimním období k jejímu zamrzání. Systém musí být také průběžně vodou doplňován, jinak je
nečinný.

DO rokU 2015 se
počet vozidel
S TLAKOVÝMi WC
zdvojnásobí.
Výhled do budoucnosti

Nová nebo rekonstruovaná vozidla budou již standardně vybavena systémem uzavřených
WC. Aktuálně probíhá výroba nebo se připravují kontrakty
na dodávku dalších cca 150 vozidel. Jedná se zejména o další
CityE lefanty, jednotky Regionova, rekonstruované přípojné
vozy řady 054. K uvedení do provozu dojde letos na podzim nebo
na přelomu let 2010/2011. Jestliže v roce 2000 bylo v provozu
pouze 55 vozidel se systémem
uzavřených WC, v roce 2010 je
to již 535 vozidel a do roku 2015
se počet takových vozidel nejméně zdvojnásobí. VÁCLAV RUBEŠ

ovněž v odpoledních
hodinách se mezi žst.
Halenkov a Hovězí na železničním přejezdu v km
11,250 střetl osobní automobil Volkswagen Passat
s osobním vlakem 13274.
Také při tomto střetnutí nebyl nikdo zraněn. Přejezd
je zabezpečen výstražnými
kříži a doplněn dopravní
značkou Stůj, dej přednost
v jízdě! Osobním vlakem
byla motorová jednotka Regionova 814/914.092. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 130 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Ostrava
11. září

V

e večerních hodinách
v obvodu žst. Ostrava
hlavní nádraží vykolejil při
posunu jeden prázdný kotlový nákladní vůz za jízdy odvěsu z koleje číslo 517
na kolej číslo 433. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 40 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Kravaře ve Slezsku
16. září

V

odpoledních hodinách mezi žst. Kravaře
ve Slezsku a Hlučín se na železničním přejezdu v km
2,331 střetl osobní automobil Mazda 323 s osobním vlakem 13425. Řidič automobilu
byl těžce zraněn. Přejezd je
zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením
bez závor. Škoda byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
(MirKo)
Ostrava. 

V České Třebové přivedli dopravu k nádraží
Před nádražím
v České Třebové
začala sloužit nová
seřadiště autobusů
a podzemní parkoviště
pro auta i kola.

Přístup na povrch umožňuje výtah a eskalátor.

Pod dohledem
Jana Pernera

B

ezručovo náměstí s přednádražním prostorem nepatřilo mezi pohledná
místa České Třebové. Od středy
15. září to už ale neplatí. Před
polednem zde totiž otevřeli multifunkční dopravní terminál.
Jeho součástí je kromě zastřešeného autobusového nádraží i podzemní parkoviště s více
než dvěma stovkami míst.

Investice do povrchu
i podzemí

Stavbu za 330 milionů korun
spoluf inancovala Evropská
unie. Prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod konkrétně přiteklo 132 milionů korun.
„Projekt patří v rámci tohoto
operačního programu k nejnákladnějším. Město ale terminál nutně potřebovalo,“ řekl při

NOVÁ FASÁDA. Výpravní budova Českých drah změnila vzhled a stala se tak důstojnou součástí dopravního terminálu, podzemního parkoviště i pěší zóny.
slavnostním otevření Radko
Martínek, hejtman Pardubického kraje.
K romě města, které se
na stavbě nového terminálu,
podzemního parkoviště a pěší
zóny podílelo 157 miliony korun,
se Bezručovo náměstí proměnilo
k lepšímu také díky nové fasádě
rozlehlé nádražní budovy, nyní

funkčně propojené s podzemním parkovištěm. Na tom mají
výraznou zásluhu České dráhy,
jež spolu s městem a krajem velký projekt podpořily. Na důkaz
partnerství se slavnostního otevírání terminálu účastnil i náměstek generálního ředitele
ČD pro osobní dopravu Antonín
Blažek.

FOTO archiv pardubického kraje

„V podzemním parkovišti je
nyní k dispozici přes 250 míst,
počítáme ale i s cyklisty, pro
něž jsme pořídili 26 uzamykatelných boxů na kola,“ říká starosta České Třebové Jaroslav
Zedník. Dodejme ještě, že garáže jsou 200 m dlouhé a 32 m široké. Byly vybudovány metodou
převrtávaných pilotových stěn.

Nový autobusový terminál obsahuje také přehledný informační systém, který mohou
využívat i neslyšící a nevidomí.
Výrazným architektonickým
prvkem terminálu je vodní kaskáda a otáčející se žulová koule na vodní hladině, umístěná
v žulovém listu. Město rovněž
vyměnilo veřejné osvětlení a nechalo upravit zdejší zeleň. Nepřehlédnutá je i avantgardně
pojatá socha stavitele Jana Pernera, přední osobnosti tuzemské železnice, od brněnského
umělce Jaromíra Garguláka.
Architektonicky je pod stavbou
podepsán Martin Hájek z Hradce Králové, projektovou dokumentaci zpracovala společnost
Optima Vysoké Mýto a zakázku
realizovala firma OHL ŽS. Stavba
začala v prosinci 2008 a skončila
letos v srpnu. Celý terminál včetně nádraží se v příštím roce stane
důležitou součástí nově vznikajícího integrovaného dopravního systému Pardubického kraje.
Martin Navrátil

provoz a zahraničí
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průmysl
Plánovaný produkt
Bohemiakombi

T

endence přesunout silniční nákladní dopravu
na železnici je možné pozorovat již jedno desetiletí.
Tuzemský operátor kombinované přepravy, společnost Bohemiakombi, spol.
s r.o., má v plánu další rozšíření svých linek z ČR
do Německa a zpět.
Produkt „Bohemia Expres“, který operátor nabízí již pět let, je přeprava
silničních sedlových návěsů v ucelených vlakových
soupravách z Duisburgu
a Hamburku do Lovosic. Ač
se snaží nabídnout přepravu intermodálních návěsů
dále do českého vnitrozemí, vzhledem k několika
technickým a provozním
překážkám se tento záměr
stále nedařil. Zdá se však,
že řešení je na obzoru.
Jedním z problémů, které stály v cestě této snaze,
byla skutečnost, že technologii nakládání a vykládání návěsů ze železničních
vozů byl schopen nabídnout pouze partner na překladišti v Lovosicích. Dnes

Rychlovlak Italo přichází

možné sledovat některý z televizních programů nebo vlastní
zábavný program, který NTV připravuje pro své cestující. Ve speciálně upraveném kinovoze bude
možné sledovat ve čtyřech jazycích filmy, které se právě aktuálně promítají ve standardních
kinech. Sedadla jsou koncipována jako v letadlech.

Na trhu
vysokorychlostních
vlaků v Itálii se
schyluje k zásadnímu
konkurenčnímu
střetu. Soukromá
firma se rozhodla
pomyslně vyzvat
na souboj národního
železničního dopravce.

Přímá konkurence
národnímu dopravci

V

září příštího roku čeká
italské železnice malá revoluce. Dopravní podnik Nuovo Trasporto Viaggiatori
(NTV) chce totiž spustit provoz
prvních soukromých vysokorychlostních vlaků v zemi. Zakladatel
společnosti Luca di Montezemolo (mimochodem prezident firmy
Fiat) již oznámil, že první z 25 objednaných vysokorychlostních
vlaků typu Automotrice à Grande Vitesse (AGV) byl již dodán.
V současnosti probíhá jeho testování a v říjnu se očekává jeho
schválení. První čtyři soupravy
budou vyrobeny ve Francii, další
vlaky se plánují od roku 2011 vyrábět v italském závodě Alstomu
v Saviglianu, kde byla mimochodem vyrobena Pendolina pro České dráhy.

ČELO. Soupravy se budou příští rok vyrábět v Saviglianu. 

Důraz na pohodlí
a bezpečnost

již však klešťové mechanismy vlastní i provozovatel překladiště na Moravě.
Také problém s nedostatkem speciálních tzv. kapsových železničních vozů
u ČD Cargo byl již vyřešen.
Provozní omezení, vyplývající ze sníženého průjezdného průřezu v tunelu
na trati z Lovosic do Prahy, se také podařilo odstranit. Pokud dojde ke shodě
v otázce ceny přepravy,
můžeme se těšit na další odlehčení silniční sítě
a zrychlení dopravy, o dopadu na ekologii nemluvě.
Důkazem, že o kombinovanou přepravu je zájem,
je i fakt, že od září letošního roku zvyšuje operátor
Bohemiakombi periodicitu svých přeprav do sousedního Německa na čtyři
týdně.

Tři lokomotivy
EuroRunner
Společnost METRANS, jeden z největších operátorů kombinované dopravy
ve střední a východní Evropě, uzavřela s firmou Siemens smlouvu na dodávku
tří nových dieselelektrických lokomotiv EuroRunner
typu ER20 Cargo. Lokomotivy budou dodány v průběhu
roku 2011, první lokomoti-

va by se měla u zákazníka
objevit již v květnu příštího roku. Společnost plánuje
nasazení lokomotiv v nákladní přepravě především
na území Slovenska, Maďarska, Německa a Česka.
Lokomotiva má uspořádání
pojezdu Bo´Bo´, výkon 2000
kW a maximální rychlost
140 km/h. Jedná se o stroj
z produktové řady EuroRunner, který se pyšní titulem
nejtišší lokomotiva ve své
výkonové třídě. Na českých
kolejích se lokomotiva,
známá též podle označení Rakouských drah jako
Herkules, objevuje od roku
2007, kdy obdržela od Dražního úřadu ČR rozhodnutí o schválení typu. V rámci
interoperability budou lokomotivy vybaveny vlakovými
zabezpečovači MIREL a INDUSI. (acri)
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Souprava o délce 200 metrů má
celkem 12 podvozků a trakční motory zastavěné po celé délce. Nese
označení Italo a cestujícím nabízí celkem 500 míst k sezení. Jejím
dodavatelem je firma Alstom.
Konstrukce vlaku má podle výrobce přispět k větší bezpečnosti při eventuálním vykolejení.
Současně nové vlaky AGV nabízejí vyšší komfort pro cestující, kteří na rozdíl od konvenčních vlaků
nesedí přímo nad podvozky. Další přednost AGV spočívá v aerodynamickém tvaru, který vede
proti stávajícím vysokorychlostním vlakům k úspoře energie až
o 15 procent. Téměř všechny materiály použité při výrobě se dají
recyklovat a tedy později znovu
použít. Design interiéru vytvořilo známé návrhářské studio
Italdesign-Giugairo.
Vlak Italo je vybaven komunikačním systémem, který tvoří
například satelitní příjem a také
internetový signál WiFi. Cestujícím bude nabízen televizní program přes satelit a bezdrátové
připojení osobních přenosných
počítačů. Na zabudovaných obrazovkách po celém vlaku bude

O plnění plánu při výstavbě
depa a dílen pro údržbu jednotek v Nola Campano informoval
média člen vedení NTV Giuseppe
Sciarrone. Nový dopravce investuje v Nola Campano do května 2011 celkem 90 milionů eur.
Depo kolejových vozidel má mít
celkovou plochu 140 tisíc metrů
čtverečních, z čehož asi třetina
se nachází pod střechou.
Nuovo Trasporto Viaggiatori bude provozovat nejdříve vlaky jen v Itálii. Pozdější expanzi
do zahraničí však Italové nevylučují. První cestující svezou luxusně vybavené vlaky příští září
rychlostí až 300 km/h. Vznikne
tak přímá konkurence pro vysokorychlostní vlaky Frecciarossa (ETR 500) a Frecciargento
(ETR 600) národní železniční
společnosti FS Trenitalia. Vlaky společnosti NTV budou jezdit v hodinovém taktu mezi
nejvýznamnějšími městy Itálie
a za rok by měly ujet 12,3 milionu kilometrů. Dodejme ještě, že
20 procent akcií NTV vlastní francouzská státní železnice SNCF.

Zaměstnání
pro osm stovek lidí

BOK. Jednotky dodává společnost Alstom. 

FOTO archiv ntv (2x)

KUDY POJEDOU rychloVLAKY AGV
• Milano-Porta Garibaldi –
Milano-Rogoredo – RomaTiburtina – Roma-Ostiense
za 2 hodiny 57 minut, 3x denně tam a zpět
• Milano – Řím (se zastavením
ve stanicích Bologna-Centrale a Firenze-SMN) za 3 hodiny 30 minut, 14x denně tam
a zpět
• Milano – Bologna-Centrale
za 1 hodinu 5 minut, 16x denně tam a zpět
• Bologna-Centrale – FirenzeSMN za 37 minut, 20x denně
tam a zpět
• Firenze-SMN – Řím za 1 hodi-

•
•
•
•

nu 29 minut, 19x denně tam
a zpět
Roma – Napoli-Centrale
za 1 hodinu 10 minut, 12x denně tam a zpět
Napoli-Centrale – SalernoCentrale za 29 minut, 3x denně tam a zpět
Torino-Porta Susa – MilanoCentrale za 47 minut, 6x denně tam a zpět
Venezia-Santa Lucia – Venezia-Mestre – Řím (se zastavením ve stanicích Padova,
Bologna-Centrale a FirenzeSMN) za 3 hodiny 43 minut,
5x denně tam a zpět

V této souvislosti je zajímavé, že
do května letošního roku obdržela společnost NTV 25 tisíc žádostí o zaměstnání, zejména
na pozice strojvedoucí a palubní stevard. V roce 2013 má personální stav činit 849 operativních
zaměstnanců, z toho 106 strojvedoucích, 55 provozních zaměstnanců, 411 zaměstnanců s péčí
o zákazníka ve vlacích, 193 zaměstnanců s péčí o zákazníka
ve stanicích a 84 zaměstnanců
ve vedení na ústředí v Římě. Dalších asi dvě stě zaměstnanců má
zajišťovat čištění vlakových jednotek a stejný počet zaměstnanců bude pracovat v dílnách depa
kolejových vozidel v Nola Campano. V jídelních vozech má obsluhovat cestující rovněž asi 200
zaměstnanců. Na školení a trénink nové pracovní síly firma vyčlenila celkem 17,5 milionu eur.
STANISLAV HÁJEK

Použito Eisenbahn-Revue 7/2010.

německo
Dálkové autobusy
ohrožují spoje ICE

V

případě plánovaného
povolení provozu dálkových autobusových linek
na území SRN hrozí společnosti Deutsche Bahn,
že určité části státu nebudou napojeny na síť vlaků ICE. Podle vyjádření DB
mohou dálkové autobusy
odebírat zákazníky u některých málo vytížených vlaků
ICE, které provozuje především z politických důvodů. Jednalo by se například
o některé regiony v oblasti Magdeburgu, Flensburgu nebo Lipska. Tam by
v případě zavedení sítě dálkových autobusů nemusely vlaky ICE vůbec zajíždět,
případně by jejich počet
mohl být snížen.

Nové spojení
Drážďany – Berlín

N

a vrcholném setkání
představitelů německé železnice v Drážďanech
28. července bylo rozhodnuto o rychlém spojení Drážďan a Berlína. V letech 2012
až 2014 by mělo dojít mezi
Berlínem a Drážďanami
k výměně zabezpečovací
techniky na trati. Díky zvýšení rychlosti na 200 km/h
se má cestovní doba mezi
oběma metropolemi zkrátit
na pouhých 1,5 hodiny.

DB Schenker
se vrací k zisku

P

ro druhý největší dopravní a logistický
koncern na světě s ročním obratem 15,3 miliardy
eur recese skončila. „Prošli jsme krizí a zvedli jsme
zase hlavu vzhůru,“ řekl
předseda Transport & Logistik DB Schenker Karl-Friedrich Rausch. Do dubna
2010 stoupl obrat DB Schenker Logistics o 14 procent
při srovnání se stejným obdobím loňského roku. DB
Schenker Rail plánuje letos „černá čísla“, nicméně
za rok 2009 bylo dosaženo
ztráty 189 milionů eur. (sh)

krátké zprávy ze světa
Železnice sbližuje
bývalé protivníky

Malý zisk je lepší
než ztráta

Proražení základního
tunelu Gotthard

EuroSprintery
pro Hector Rail

Kdo si koupí HS1,
získá lukrativní licenci

Kdysi váleční nepřátelé chtějí nyní spolupracovat na poli
nákladní železniční
dopravy – Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko (to se válce
v 90. letech vyhnulo). V současnosti tranzitní železniční nákladní přeprava ze západní
a střední Evropy vede přes Maďarsko a Rumunsko. Zmíněné
balkánské země proto podepsaly dohodu o založení společného
železničního podniku pro mezinárodní nákladní přepravu. Podnik se sídlem ve Slovinsku by měl
zahájit svoji činnost letos v říjnu.

Francouzská státní
dráha SNCF vykazuje v prvním pololetí
zisk. Ve stejném období loňského roku byla
přitom ve ztrátě kolem jedné miliardy eur. Jedná se zatím o relativně velmi malý zisk. Náznaky
oživení v nákladní dopravě jsou
ovšem povzbudivé. Generální ředitel SNCF Pepy se setkal počátkem září v Berlíně s šéfem DB
Grubem za účasti ministra dopravy Ramsauera ve věci nerovných
podmínek v konkurenci, přičemž
DB tlačí na otevření francouzského trhu v osobní dopravě.

Pokud vše půjde podle
předpokladu, plánuje se na pátek 15. října
2010 slavnostní prorážka základního tunelu Gotthard, který je nejdelším
tunelovým dílem na světě. Nová
železniční alpská transversála
(Neat) a současně největší a nejdražší stavba ve švýcarské historii
se tak stane skutečností. Základní tunel Gotthard, který bude
uveden do provozu v roce 2017, přinese pro Švýcarsko a Evropu nové
dopravní možnosti a současně
změní i život lidí v oblasti Gotthardu a přilehlých regionech.

Soukromý švédský
drážní podnik Hector Rail rozšiř uje
park vlastních lokomotiv nákupem techniky EuroSprinter. Pořizují se
prostřednictvím leasingové
společnosti Mitsui Rail Cupital
Europe. První lokomotivy z modelové řady Siemense bude Hector Rail testovat na švédské síti
od počátku září. Pro další čtyři
lokomotivy byla dohodnuta nákupní opce. Moderní stroje EuroSprinter mají trvalý výkon 6 400
kW a dosahují nejvyšší rychlosti 230 km/h.

Britská vláda vyhlásila výběrové řízení
na prodej firmy HS1,
která provozuje vysokorychlostní trať z Londýna ke kanálu La Manche.
Společnost HS1, která doposud
patří státu, má licenci na provoz
vysokorychlostní tratě na třicet
let. Tato licence přejde prodejem na dalšího majitele. Zájem
již projevila společnost, která zabezpečuje provoz v Eurotunelu
pod kanálem La Manche. Prodej
by měl přinést peníze do britské
státní pokladny a zároveň zvýšit
kvalitu provozu.

Z Moskvy do Nice
přes naše území

Železnice se druží
s ocelárnou

Kombi zdražuje
až o 14 procent

Cargo letos počítá
s oživením

Z Domodossoly
do Kolína později

Ve čtvrtek 23. září vyjíždí na svou první
cestu nový spoj RŽD
z Moskvy do francouzského města Nice.
Jeho trasa povede mimo jiné přes
Minsk, Varšavu, Bohumín, Břeclav, Vídeň, Linec, Milán a Janov.
Souprava se bude skládat ze dvanácti vozů, z toho dvou restauračních. Ceny jízdenek ve 2. třídě
začínají na 306 eurech, v 1. třídě můžete cestovat za 459 eur
a ve vlastním oddílu si budete
muset připravit 1 050 eur. Děti
a senioři ovšem dostanou slevu.
Vlak má jezdit jednou týdně.

Španělská státní dráha Renfe uzavřela
strategickou alianci
s výrobcem oceli, společností Arcelor Mittal,
která sídlí v Saturii. Cílem této
spolupráce má být zvýšení podílu železniční dopravy až o 30 procent v rámci dělby přepravní
práce oceláře. Za tím účelem
má dojít podle aktuálních plánů k založení joint venture. Společnost Renfe bude především
přepravovat materiál mezi ocelárnou a námořním přístavem
Gijón, jakož i do destinací Lugones a Tudela.

Národní kombinovaná doprava v Rakousku zdražila k 1. srpnu
o 9 až 14 procent.
Oznámil to Friedrich
Macher, mluvčí představenstva
nákladní dráhy Cargo Rail Austria. Opatření u našeho jižního
souseda zdůvodnil opožděnými
cenovými korekturami a tím, že
ostrá konkurence v mezinárodní dopravě neumožní podporovat
deficitní národní dopravu. Předchozí a následné běhy v kombi
jsou postiženy zdražením jen
mírně a systém Ro-La již vůbec
ne.

Polská státní nákladní dráha PKP Cargo se
vrátila v prvním pololetí 2010 ke kladnému
hospodářskému výsledku. Dosáhla totiž čistého zisku 7,3 milionu zlotých – po čisté
ztrátě 314 milionů zlotých ve stejném období loňského roku. Tržby stouply o 18,6 procenta na 2,19
miliardy zlotých. Přitom tržby
z čisté dopravní činnosti vzrostly skoro o 21 procent. Podnikové
náklady naproti tomu stouply jen
o 6 procent. Vedení podniku očekává za celý rok zisk ve výši 40 milionů zlotých.

Italská spediční společnost Nordossola
Transporti posunula plánovaný start
svého kombi-vl a ku
mezi místy Domodossola a německým Kolínem nad Rýnem
na září letošního roku. Původně měl první vlak odstartovat již
v červenci, tedy před dvěma měsíci. Důvodem tohoto posunu
bylo započetí stavebních prací
na železniční trati Domodossola
– Iselle. Pravděpodobně v prosinci bude Domodossola také spojena s Moerdijkem/Rotterdamem.
(sh, kla)
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Liberecký triatlon
pro muže i ženy

P

oslední srpnovou neděli 29. srpna se v Liberci
utkali zaměstnanci Skupiny České dráhy o nejlepšího lokomuže, tedy v soutěži
v olympijském triatlonu.
Ač název soutěže naznačuje, že se jedná o mužskou
záležitost, významnou stopu v něm zanechaly i ženy.
Olympijský triatlon se skládá ze tří základních disciplín: plávání (v délce
1,5 km), cyklistiky (délka
etapy 40 km) a běhu (10 km).
Tuto porci sportovních výkonů nejlépe absolvovali zaměstnanci ČD Cargo, kteří
se umístili na prvních dvou
místech celkového pořadí.
Za prvním Pavlem
Štrynclem na druhém místě skončil Jaroslav Tuž (oba
zaměstnanci PJ Ústí nad Labem). Za pozornost stojí právě výkon Jaroslava Tuže,
který byl sice zařazen do kategorie mužů nad 40 let, ale
svým soupeřům jasně ukázal, že kondici si lze udržet
i v takovém věku. Tuto pravdu potvrdila Hana Kawiková z GŘ ČD Cargo, která
ve svých 51 letech patřila
k nejstarším účastníkům
v závodě. Za první Martinou Ruckou z KCOD Liberec
a druhou Tamarou Kawikovou se umístila na třetím
místě. Dvacátý třetí ročník
byl pořádán pod patronátem
prezídia FS ČR a základní organizace Liberec této odborové organizace. V příštím
roce budou vítáni i další závodníci z řad zaměstnanců
Skupiny ČD.
(cdc)

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

Pára třicet let v důchodu

ještě lokomotivou 556.042. Dva
týdny trvající výstava, na které
bylo celkem 14 parních lokomotiv a další železniční technika,
doplněná výstavou v Kořenově,
měla mimořádný ohlas. Po celou dobu této akce byly provozovány i zvláštní jízdy parních vlaků
do Frýdlantu v Čechách, Jablonce nad Nisou, Turnova, Tanvaldu
a Kořenova. Tehdy bylo vypraveno 68 zvláštních parních vlaků,
vždy plně obsazených,“ rozvádí
Vursta.

V roce 1980 skončila
významná éra
železniční dopravy
u nás. Parní lokomotivy
symbolicky odešly
na odpočinek. Místo
řádného provozu
už jen občas slouží
k nostalgickým jízdám.

P

arní lokomotivy zůstávají
i nadále symbolem železnice. Stačí se podívat na piktogramy v metru či v městských
ulicích. Pravidelný parní provoz
byl přitom v Československu zrušen již před třiceti lety. Tomuto
kulatému výročí se věnuje výstava, která byla otevřena v budově
Krajského úřadu Libereckého
kraje. Právě v tomto regionu totiž jezdily řádné parní spoje až
do roku 1980. Zajímavá expozice bude přístupná veřejnosti do konce září, máte tedy ještě
pár dní, abyste ji stihli navštívit.

výstava v budově
krajského
úřadu potrvá
do konce září.

HISTORIE. Parní stroj 354.1217 v době slávy.

Foto ONDŘEJ ŘEPKA (2x)

Ústup ze slávy
byl nezvratný

Parní provoz na železnici byl řadu
desetiletí dominantní a i postupně zaváděný motorový a elektrický provoz nebránil provozu
parních lokomotiv takřka 140 let.
Vrchol a zánik parního provozu
byl současníky prožíván postupně jako technická, ekologická
i ekonomická modernizace železničního provozu. A tak úplné
zrušení parních lokomotiv na našich železnicích bylo nezvratné
a ve své době vnímáno jako prostá potřeba.
„Shodou okolností byl liberecký železniční uzel do posledních
chvil místem silného parního
provozu, především výkonných
nákladních parních lokomotiv
řady 556.0, zvaných Štokr,“ říká

VERNISÁŽ. U exponátů jsme odchytili autory výstavy Petra Neumanna (vlevo) a Pavla Vurstu s Květou Vlčkovou z ČD.

Foto AUTOR

liberec byl
vybrán jako
místo ukončení
parního provozu.
Pavel Vursta, spoluautor zmíněné výstavy a bývalý přednosta lanové dráhy ČD z Horního
Hanychova na Ještěd. „A tak byl
Liberec v roce 1980 vybrán jako
místo oficiálního ukončení parní trakce na našich železnicích.
Tato záležitost celostátního významu byla pojata na svou dobu
velkoryse s řadou doprovodných
akcí pro odbornou i laickou veřejnost,“ vzpomíná Vursta.

Velké rozloučení

Ústřední akcí se v roce 1980 stala
výstava parních lokomotiv, kte-

TĚŽKÁ ŠEDESÁTÁ. Liberecké nádraží před necelým půlstoletím.
rá byla dlouhodobě připravována
ve spolupráci s řadou lokomotivních dep a depozitářem Národního technického muzea. Liberecké
rozloučení s párou bylo zahájeno
23. srpna 1980 příjezdem protokolárního vlaku z Prahy a slavnost-

ČR

• 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.
• Velký Meder, hotel Thermal. Cena 2 850 Kč/os. zahrnuje: 3 noci,
3x polopenzi, 1x solnou jeskyni, 2denní vstupenku se 2 vstupy
do Thermal parku Velký Meder. Cena je platná pro období 12.–15.
10. Cena 2 950 Kč/os. platná pro období 12.–25. 11. Poslední
volné pokoje!
• 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.
• Slovensko – Malá Fatra, kemp Varín u Žiliny – poslední volná
místa. Ubytování v bungalovech pro 4 osoby s možností 1 přistýlky,
vlastní soc. zař. a vybavená kuchyňka nebo ve srubech bez soc. zař.
(společné v kempu). Stravování vlastní nebo možnost zakoupení
v místní restauraci, v kempu bazén, venkovní krby, půjčovna
sportovních potřeb, minimální délka pobytu 2 noci. Cena za 1 noc
a za celý bungalov je 1 120 Kč, cena za 1 noc a celý srub je 800 Kč.
• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní

V roce 1980 se tedy uzavřela
dlouhá a slavná kapitola páry
na železnici. Ještě krátkou dobu
bylo možno zahlédnout na některých tratích parní lokomotivy u některých smíšených vlaků.
„Důkazem toho, že nejen pamětníci, ale i mladá generace projevují zájem o parní lokomotivy
a jejich provoz, je stále rostoucí
zájem o nostalgické jízdy a doprovodné akce s tímto zaměřením,“
říká další z autorů výstavy Petr
Neumann z libereckého krajského úřadu.

Návrat do srpna 1980

ním přestřižením pásky výstavy
tehdejším ministrem dopravy
Vladimírem Blažkem.
„Slavnostní vlak s oficiálními hosty měl deset vozů a byl
veden parními lokomotivami
475.1142 a 475.179 a z Turnova

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.

Slovensko

37/2010

• Hotel Omnia ****, Janské Lázně – novinka – 2 390 Kč/
os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi, masáž – kredit 500 Kč,
neomezený pobyt v bazénu + whirpool, 1x za pobyt volný vstup
do sauny (po předchozí rezervaci), denně ExpressPas kabinovou
lanovkou na Černou horu, hodinový pronájem sportovní haly
(tenis, nohejbal, volejbal), parkovné. Pobyt je možné prodloužit
(každá noc 950 Kč/os.). Děti do 11 let ubytování zdarma,
polopenze za příplatek 200 Kč. Ceny jsou platné pro období
srpen–30. 11. 2010.
• Lázně Teplice v Čechách – novinka – LD Beethoven Antistress
– nástupy ve všední dny, cena 4 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém
pokoji zahrnuje: 3 noci, snídaně – bufet, večeře výběr z menu,
1x termální koupel, 1x částečnou ruční masáž, 1x perličkovou
koupel, 1x masáž plosky nohy, 1x přísadovou aromaterapeutickou
koupel, 1x fototerapii v kombinaci s oxygenoterapií, 1x denně
vstup do termálního bazénu, 1x denně vstup do fitness. Bonus
– zapůjčení županu po dobu pobytu, poukázka v hodně 50 Kč
na čerpání služeb v kavárně lázeňského domu, 20% sleva z volně
prodejných procedur. Cena za víkendové pobyty 5 550 Kč/os.
• Česká Kanada, Nová Bystřice, hotel Fogl – ubytování
ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, vlastní soc. zař.,
TV, pokoje jsou umístěny v zahradě s vlastní terasou, cena za noc
a osobu se snídaní je 480 Kč, min. délka pobytu 2 noci.
• České Švýcarsko, Mikulášovice, hotel Ron – ubytování ve stylově
zařízených 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zař., TV, lednicí
nebo 2lůžkových apartmánech. Cena za osobu a noc se snídaní
v pokoji je 480 Kč, v apartmánu 580 Kč. Od 1. 10. 2010 platí pro
klienty nad 50 let sleva 7 = 5.

Nápad uspořádat výstavu vznikl
závěrem loňského roku z iniciativy Odboru dopravy Krajského
úřadu Libereckého kraje. „Vzhledem k tomu, že jsem stál před třiceti lety u organizace celostátní
výstavy ukončení parního provozu u bývalých Československých
státních drah, mám řadu materiálů, které se při letošní výstavě
uplatnily. Akci bychom těžko realizovali bez podpory vedoucí krajského odboru dopravy Stanislavy
Jakešové, která se stala gestorem
výstavy. Ruku k dílu přiložili
i další odborníci a fandové železnice,“ řekl Pavel Vursta.
Výstava ke třicátému výročí tehdejších velkolepých oslav
chce na dobových historických
materiálech připomenout onu
slavnou éru páry, která tolik zasáhla do života řady generací železničářů. K vernisáži byl vydán
pěkný tištěný katalog, kde na 22
stranách naleznete popis celého obsahu výstavy. Na vernisáži
současně dostali všichni pozvaní účastníci klasickou číslovanou lepenkovou jízdenku, kterou
označovala Květa Vlčková v dobové uniformě. Mimo to bylo k vidění i modelové kolejiště H0 či
několik třírozměrných artefaktů – například vzorek kolejnic,
rychloměr, mazničky nebo stylová železničářská lucerna.
MARTIN HARÁK

regiony
Zvláštní vlaky
na Královéhradecku
Na jednu jízdenku se
mohli cestující podívat
nejen do zvláštního
vlaku, ale i do zoo
a do muzea.

S

tovky lidí se mohly v sobotu 11. září svézt deseti zvláštními vlaky mezi
Hradcem Králové, Jaroměří,
Kuksem a Dvorem Králové.
Na východě Čech se totiž slavil Den železnice netradičně
o dva týdny dříve. Akci pořádalo zdejší KCOD ve spolupráci s krajem.
Kdo měl jízdenku na vlak
či autobus, mohl tento den
ušetřit na vstupném do železničních muzeí v Jaroměři
a Hradci Králové i královédvorské zoo. Termín oslav

ladil s populárním Vinobraním Kuks a tento záměr byl
trefou do černého – značná
část jeho návštěvníků letos
nechala auto doma a svezla
se zvláštními vlaky. Jízdenka na zvláštní vlak platila
po celý den a toho mnozí využili jak k návštěvě Dvora
Králové, tak muzea v Jaroměři či vinobraní.
Po příjezdu na královédvorské nádraží vítala
cestující vynikající hudební skupina Drezína,
sestávající z žáků a absolventů královéhradecké ZUŠ
Na Střezině. Sympatická
byla i neutuchající dobrá
nálada mladých muzikantů. V přistaveném jídelním
voze čekalo návštěvníky
občerstvení, v nově natřeném voze řady Bp soutěž
o ceny. Děti mohly za drobnou pozornost namalovat obrázek, skládat obří
puzzle a střílet plastovou
pistolkou.

Tomáš Vojtěchovský

HLEDÁM PRÁCI
Hledám práci jako
výhybkář nebo hláskař
na DPČ o sobotách,
nedělích nebo prázdninách,
v okolí Prahy. Zn.: Školař.
Tel.: 733 762 193 nebo
služební 724 670 491

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

• 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.
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
• Kypr 55+, destinace Pafos nebo Limassol, hotely ****
s vyhřívanými bazény. Cena 9 990 Kč/os. starší 55 let,
doprovodná osoba za stejnou cenu! Cena zahrnuje: 7 nocí,
7x polopenzi (švédské stoly), letenku, transfer letiště – hotel –
letiště, 2 polodenní výlety, 2x zábavný večer, česky hovořícího
delegáta, cestovní pojištění. Odlety každý týden v neděli pouze
z Prahy-Ruzyně. První odlet 31. 10. 2010.
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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ČD travel, s.r.o., hledá pracovníka/pracovnici do trvalého
pracovního poměru pro pobočku Praha – hlavní nádraží.
Požadavky: nutná znalost NJ, výhodou zkoušky Unipok.
Dobré platové podmínky, malý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Více informací na tel. 972 243 066 nebo 602 473 285.
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pošta
Čtyři dny stanování
na Sycheráku

7

Trochu zvláštní výtopna

Č

Tip pro výlet:
Mariánské Lázně

U

ž osm let jezdím z Jindřichova Hradce do Mariánských Lázní vlakem,
přičemž přestupuji v Plzni.
Loni i předloni probíhala
výluka ze Stříbra do Plané
u Mariánských Lázní. Samozřejmě že to bylo nepříjemné. Podotýkám, že je
mi 65 let a cestovala jsem se
svými dvěma vnoučaty. Letos jsem jela s kamarádkou,
bylo to v květnu. Žádná výluka se tentokrát nekonala,
ani ve vlaku jsem se nemusela mačkat s dalšími
cestujícími. Prostě pohoda. Mariánské Lázně jako
tip na výlet mohu všem doporučit. Je zde stále na co
koukat a co obdivovat, například zpívající fontánu,
parky, kolonádu... Příští
rok sem pojedu opět vlakem

Marie Kuklová

Před svinovským
nádražím se staví

V

Železničáři jste již psali
o rekonstrukci přednádražního prostoru ostravského svinovského nádraží.
První etapa obnovy tohoto významného dopravního
uzlu, která zahrnovala zejména prostor před vestibulem stanice, byla ukončena
na jaře 2006. V těchto dnech
se naplno rozběhla dlouho
očekávaná a nesmírně potřebná druhé etapa revitalizace, která zahrnuje prostor
bývalého přístupového plata
a tramvajových a autobusových zastávek Svinov mosty
na Opavské ulici. Dočkáme
se prodloužení Peterkovy
ulice, výstavby kruhových
křižovatek na Bílovické ulici, rekonstrukce schodišťových věží, mostů a zastávek
na Opavské ulici včetně nových bezbariérových přístupů. Ukončení projektu je
naplánováno na září roku
2012. Regionální rada Moravskoslezsko pro tuto akci
vyčlenila 560,9 milionu korun, město Ostrava dorovná projekt do celkové výše
613 milionů korun.

Petr Mitáček

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Náhradní dopravu
zajistili perfektně

N

eské dráhy a Odborové
sdružení železničářů Poběžovice zpříjemnily dětem
svých členů konec prázdnin. Na konci srpna, kdy rodiče s dětmi shánějí věci
do školy, uskutečnilo vedení OSŽ Poběžovice čtyřdenní stanování na Sycheráku.

Prodloužený víkend začal
ve čtvrtek 26. srpna a skončil v neděli 29. srpna. V pátek byl na programu výlet
na zříceninu hradu Přimda
a odpoledne se uskutečnila
stopovačka o sladký poklad.
Počasí umožnilo i osvěžení
v přírodním koupališti Chobot. Základní tábor po dobu
výletu střežil kuchař, který z hub nasbíraných v okolí
kempu uvařil bramboračku k večeři. Velkým zážitkem se stala i soutěž v chůzi
na chůdách a v sobotu si při
večerním táboráku děti opékaly vuřty. Je vidět, že zvolený kulturní „atašé“ P. Píšek
provedl svůj úkol dobře, protože děti odjížděly spoko
Jan Vydra
jené.

pošta

U NÁDRAŽÍ. Pár metrů od nástupiště ve stanici Rokytnice v Orlických horách najdete objekt bývalé výtopny.

V Rokytnici v Orlických
horách funguje již
několik měsíců nové
drážní muzeum.
Vzniklo díky partě
nadšenců, kteří se
rozhodli zachránit
nepoužívanou výtopnu
a dát jí nový smysl.

P

říběh této tratě se začal
psát na konci 19. století.
Tehdy se uvažovalo o prodloužení lokálky z Doudleb (nad
Orlicí) přes Vamberk až do Rokytnice v Orlických horách. A to
tak intenzivně, že došlo k žádosti o koncesi ke stavbě a provozování a nakonec ke stavbě
samotné. Necelých dvacet kilometrů dlouhá trať – označovaná podle hlavních míst na trati
zkratkou D. V. R. – byla slavnostně otevřena až 14. října 1906, tedy
jako jedna z posledních místních
drah v Čechách.
K trati se váže pamětní deska u portálu Pěčínského tunelu
připomínající dokončení 1000.
kilometru lokálek v českých zemích. Nedávno ji však někdo
odcizil. Musíme vás také upozornit, abyste si zdejší Rokytnici nepletli s tou nad Jizerou. Obě
jsou to koncové stanice na dvou
malebných lokálkách na severovýchodě Čech, ale ta, která
do našeho příběhu nepatří, se
nachází na zhruba stejně dlouhé
trati z podkrkonošských Martinic
přes Jilemnici proti toku Jizery
do Krkonoš. Shodou okolností obě
tratě procházely hranicí druhé
republiky a protektorátu Čechy
a Morava, přičemž jejich vět-

EXPOZICE. I parní průmyslovku 328.011 si tu můžete prohlédnout
každou sobotu až do konce října.

FOTO aleš filip

o muzeu

Z

řizuje ho a společně pro
vozuje město Rokytnice
v Orlick ých horách a Letohradský železniční klub. Otevřeno je tu
každou sobotu od května do října
od 10 do 16 hodin, během letních
prázdnin i v neděli v tutéž dobu.
Hromadné výpravy či školní výlety
lze předem dohodnout i na jiné dny
na telefonním čísle 494 595 326
(infocentrum Rokytnice) nebo
604 256 149 (Letohradský železniční klub). Hlavním exponátem je
parní lokomotiva 328.011.

ší část byla v letech 1938–45 provozována českými (pár měsíců
vlastně ještě československými)
drahami, zatímco konečné stanice už ležely na území Německa.

Otevírali ve svatebním

Vraťme se však do Rokytnice v Orlických horách. Pro naše vyprávění je důležité, že tu vyrostla
jednokolejná výtopna pro dvě lokomotivy s vodárnou a dílenským
zázemím. Větší modernizace se

FOTO AUTOR (2x)

střednictvím nynějšího starosty
Petra Hudouska. Ten po nelehkém jednání dovedl do zdárného konce prodej budovy Českých
drah do majetku města. Pro členy
a sympatizanty Letohradského
železničního klubu pak nastaly
stovky hodin dobrovolné práce.
Dobrá věc se však podařila. Letos v květnu, přesně na 1. máje,
se v topírně otevřelo železniční
muzeum o trati D. V. R.
Oficiální pásku před více než
stovkou návštěvníků stříhali
předseda klubu Aleš Filip, starosta Petr Hudousek a senátor
Miroslav Antl. A aby tento den
byl opravdu výjimečný, konala
se tu i svatba. Své ano si přímo
před parní lokomotivou řekli Lucie Vávrová a Pavel Neruda (člen
klubu).

Program na sobotu

výtopně vyhýbaly. Téměř dvě desetiletí stála dokonce nevyužívána. Naštěstí si jí všimli železniční
fandové. Členové Letohradského
železničního klubu a jeho příznivci začali usilovat o záchranu
této pěkné stavby.
Bod obratu nastal v roce 2006,
kdy trať slavila sto let provozu.
Tehdy se podařilo navázat klíčovou spolupráci mezi zmíněným
klubem a samosprávou Rokytnice v Orlických horách pro-

Až si budete chtít udělat hezký výlet do Orlických hor, nezapomeňte na Rokytnici a zdejší topírnu.
Dominantou sbírek je průmyslová parní lokomotiva 328.011 typu
CP 600, vyrobená pro Severočeský hnědouhelný revír tehdejším národním podnikem ČKD
v roce 1956. Zachránili ji členové spolku z nedalekého JZD Slatina nad Zdobnicí, kde sloužila
jako vytápěcí kotel za účelem paření brambor. Zprovozněna byla
roku 1996, do roku 2000 jezdila
při různých akcích, například
na trati 023. Do muzea je dlouhodobě zapůjčena Depem historických vozidel ČD. Dále v muzeu
objevíte několik panelů s fotografiemi a dokumenty mapujícími
tuto zajímavou a hezkou místní
dráhu. Vznik muzea je rozhodně důkazem, že láska k železnici
kvete v každém koutě naší země.
Martin Navrátil

a traťovém úseku Hradec Králové hl. n. –
Předměřice nad Labem
došlo v sobotu 21. srpna
ke střetnutí spěšného vlaku 1782 se silničním vozidlem. Provoz byl přerušen
od 7.10 do 11.45 hodin. Dispečer regionální dopravy
Praha Tomáš Novák zavedl po dobu přerušení provozu náhradní autobusovou
dopravu, s jejíž koordinací
mu velice pomohli zaměstnanci Regionálního centra
vlakového doprovodu Hradec Králové Zdeněk Hubka
a Martin Kovář. Oba zaměstnanci zaslouží poděkování za vzorný a aktivní
přístup k plnění požadavků
dispečinku a bezchybné řízení přestupů a informování cestujících při přestupu
do náhradní autobusové dopravy. Takovýto postup zaměstnanců Českých drah
bohužel stále ještě není samozřejmostí. Regionální
dispečink Praha proto zanedlouho přesně věděl, kde
se nachází autobusy a kolik. Současně oba zaměstnanci dispečery perfektně
informovali o tom, zda je
potřeba autobusy po výstupu cestujících znovu otáčet
pro neodvezenou frekvenci. Zdeněk Hubka a Martin
Kovář podávali informace cestujícím o náhradní přepravě a pomáhali
s nakládkou kočárků a kol
do náhradní dopravy. Jejich
chování pomohlo nemalou
měrou eliminovat nepříjemný vliv mimořádné události na zákazníky Českých
Petr Štoček
drah.

Turistická
známka ze Zlonic

Ž

elezniční muzeum Zlonice se brzy zařadí mezi
prestižní výletní cíle, které se mohou pyšnit turistickou známkou. Návrh
na její vytvoření podpořilo více než 90 procent sběratelů a cestovatelů, kteří
se zúčastnili právě skončeného hlasování. Námětem
pro grafické zpracování známky se stala parní lokomotiva někdejšího
světového producenta železniční techniky, firmy
Orenstein & Koppel. Konkrétně se jedná o stroj vyrobený pod továrním číslem
9764 v roce 1921 pro libáňský
cukrovar pražského bankéře Davida Blocha. Vozidlo
dnes známé pod jménem
Ludvík následně sloužilo
cukrovaru v Kopidlně, aby
v roce 2008 jako první zaujalo místo v novém areálu
Železničního muzea Zlonice. Turistickou známku
s pořadovým číslem 1 776
muzeum veřejnosti představí u příležitosti zahájení
15. sezony v sobotu 23. dubJiří Hagenštoc
na 2011.

Díl 24.: Zastav, projel jsi návěst Stůj
Myslíte si, že technika
dokáže absolutně
zajistit bezpečnost
železniční dopravy?

S

talo se na trati s dálkovým ovládáním (DOZ), kde
měla všechna hnací vozidla radiostanici a stálé spojení
s dispečerem. V té době se jednalo o trať s nejvyšším stupněm zabezpečení vlakové dopravy. Přesto
se tu začaly dít věci nevídané.
Dispečer DOZ, který na panelu pozoroval a řídil veškeré dění
na trati, náhle ztuhnul. Promnul si oči, ale nic to nepomohlo. Na indikačním panelu jasně
viděl, že vlak 68796, který měl
čekat na křižování, nezastavil.
Již svítil obvod za návěstidlem!
Současně byl signalizován rozřez výhybky. Červené světlo a nepříjemný zvuk zvonku neomylně

potvrzovaly, že proti sobě jedou
vlaky! Éterem znělo důrazné,
úpěnlivé a opakované volání dispečera DOZ: „Vlak 68796, 68796
– zastav! V Ošelíně jsi to projel!“
Vzápětí následovala další výzva:
„Vlak 7301, zastav!“

Poslední bílá průsvitka
mezi vlaky zhasla...

Kolega ze sousedního postu vyskočil ze židle a běžel se podívat,
co se děje. Slov netřeba. Všechno
je vidět jako na dlani. Napjaté
očekávání by se dalo měřit a vážit. Konečně se ozval jeden ze
strojvedoucích. „Zde 7301, stojím!“ Tolik potřebná a očekávaná úleva však nepřicházela.
Drama pokračovalo. Vlak 68796
jel stále dál. Co naplat, že osobák
stál. I tak vše neomylně směřovalo ke srážce.
Poslední bílá průsvitka mezi
oběma vlaky zhasla. Na panelu byly samé červené. Už se vla-

P

ředstavujeme účastníky děje: 1) Čtyřznaký auto
blok. Už ho nepoužívají, ale
fungoval spolehlivě. Mezi návěstí Výstraha a Stůj měl ještě
jedno návěstidlo s návěstí Opakovaná výstraha. 2) Vlakový
zabezpečovač. Přenáší návěstní znak nejbližšího návěstidla
na lokomotivu ještě v době, kdy
strojvedoucí návěst nemůže
sám vidět. Také kontroluje, zda
je strojvedoucí bdělý.

ky srazily? Nebo zbývá ještě pár
metrů? Ani vyspělá technika neumožňuje dešifrovat kritickou
situaci. Přesto (nebo právě proto) dispečer stále opakoval své
výzvy. Všem, kteří se mezitím
seběhli, běhal mráz po zádech.
Tohle není sci-fi Přejezd Kasandra na HBO, tohle je tvrdá realita
Ošelín – Pavlovice.
Do éteru vylétl další hlas. Výpravčí stanice Svojšín volal vzrušeně a velmi hlasitě: „68796,
zastav! Projel jsi návěst Stůj!“
Současně s tím následoval příkaz k vypnutí proudu. Elektrodispečer jej obratem ruky splnil.
Nikdo přesně nevěděl, jak se věci
právě mají. Pak se konečně ozvalo osvobozující: „Stojím!“ Hlas
strojvedoucího nákladního vlaku
zněl jako rajská hudba. Ze všech
přítomných spadl těžký balvan
napětí, ale u některých byl okamžitě vystřídán neudržitelným
třesem – nohou, rukou, hlasu.

Člověk oklamal tlačítko

Asi se zeptáte, jak je možné, že
strojvedoucí nereagoval na vysílačku? (Generální STOP ještě neexistoval.) Jak je možné, že vlak
jedoucí na autobloku v nesprávném směru a se zapnutým vlakovým zabezpečovačem nezastavil.
Vysvětlení je prosté. V kritickou
dobu se vlaky nacházely ve skalnatém a členitém terénu v údolí řeky Mže, kde jsou místa, kam
rádiový signál zkrátka nepronikne. A také selhal člověk.
Jak ukázalo vyšetřování, strojvedoucí nákladního vlaku byl
ve stavu polospánku. Návěst Stůj
neregistroval, říznutí výhybky
neviděl, zhaslá oddílová návěstidla nevnímal, ale nespal úplně.
Stačil totiž ve správných intervalech obsluhovat tlačítko bdělosti.
Slyšíte ten paradox? Vůbec bdělý
nebyl, ale techniku oklamal. Takovou situaci při testování nenaOtakar Drahorád
vodíte.
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za poznáním

kam jet
Do východních
Čech za modely
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Pohostinná země plná prachu

K

e Dni železnice se v Pardubicích hlavní nádraží, v kulturní místnosti
stanice, uskuteční výstava modelů a modelových
kolejišť velikostí TT a H0.
Ve dnech 24. a 25. září tu
bude otevřeno od 9 do 17
hodin, v neděli 26. 9. od
9 do 13 hodin. Ve spolupráci Českých drah a KCOD
Pardubice budou modeláři
z Chrudimi vystavovat i to,
co na jejich klubových kolejištích za poslední měsíce přibylo. Další informace
hledejte na www.tombart.
wz.cz. Výstava modelů se
uskuteční i na hlavním
nádraží v Hradci Králové, a to od 17. do 26. 9. Otevřeno tu mají v sobotu
a neděli od 9 do 18 hodin,
ve všední dny od 14 do 18
hodin.

Novinky ze světa
cykloturistiky

D

oprovodná konference k veletrhu Bike
Brno se uskuteční na brněnském výstavišti 8. října. V pavilonu P, sále P3
se tu od 11 hodin seznámíte s novinkami v oblasti
cyklodopravy a cykloturistiky. Dozvíte se, proč je
elektrokolo nejrychlejším
dopravním prostředkem
ve městě, jak to vypadá
s cyklostezkami Greenways a jaký je význam kola
v rámci výuky rekreologie. Konferenci moderuje
Jaroslav Martínek. Účastníkům konference budou
k dispozici volné pozvánky na veletrh, které obdrží
buď poštou, nebo přes internetovou registraci.

Oslava s jablky
i Krokodýlem

N

a sobotu 2. října jsou
naplánovány následující nostalgické jízdy. Na Hubertské slavnosti na Kuksu
vyrazí parní vlak Společnosti železniční výtopna
Jaroměř na trati Jaroměř –
Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem – Hradec
Králové – Dvůr Králové nad
Labem – Hradec Králové – Jaroměř. Výletní vlak na Slavnosti jablek jedoucí na trati
Plzeň – Bezdružice a zpět pořádá Plzeňská dráha – Výtopna Plzeň. A do třetice se
můžete vydat s Krokodýlem
na burčák. Tím se rozumí
výlet motorovým vozem M
286.1032 zvaným Krokodýl
z Brna přes zaječí do Bořetic. Na místě je možno navštívit vinný sklep. Odjezd
z Brna hl. n. je v 9.40 hodin. Pořádá spolek Hrbatá Máňa.

Zahrada Čech nejen
pro chalupáře

M

áte ještě poslední možnost navštívit
nejpopulárnější zahradnický veletrh u nás. Zahrada Čech zavírá své brány
na výstavišti v Litoměřicích v sobotu 25. září. Třicátý čtvrtý ročník této
pravidelné akce jistě potěší všechny zahrádkáře, vinaře, včelaře, chalupáře,
kutily a milovníky přírody. Svůj prezentační stánek zde mají i České dráhy.

(mn, hop)

NOČNÍ ISLÁMÁBÁD. Hlavní město druhého nejlidnatějšího muslimského státu světa má nepochybně své kouzlo za každého světla. 

Cizinec v pákistánském
vlaku je trochu jako
na výstavě. Zvědaví
domorodci, kterých
je asi většina, se totiž
nijak neostýchají
a v jednom kuse
mu kladou otázky
prakticky na všechno.

C

estování ve vlacích Pakistan Railways nepostrádá
chuť dobrodružství. Po příjezdu na rušné hlavní nádraží
v Rawalpindi hledáme pokladnu.
Jízdenky se ale prodávají až v pár
set metrů vzdálené budově mimo
nádraží. V pomalu postupujících
frontách si musíme pozici tvrdě
vybojovat. Když už se obáváme,
že na nás řada nikdy nepřijde,
fronta se začne hýbat a my máme
v ruce jízdenky Rawalpindi – Multan do lehátkového vozu 2. třídy
za 600 rupií na osobu.

V kupé se šesti lehátky
a vlastním záchodem

Vlak jménem Mehr Express
na nás velký dojem nedělá. Třicetileté vagony s malými zamřížovanými okénky vypadají
vysloužile a ani náš spací vůz
nepůsobí zvenku lépe. Uvnitř
je pro nás ale prostorné kupé se
šesti lehátky a vlastním záchodem. Namísto klimatizace vidíme na stropě tři velké větráky
a ve třech malých oknech dřevěné
žaluzie. Tím veškerý luxus končí. Naštěstí jsme tady sami, a tak
máme jednu spodní palandu jako
odkládací plochu, druhou jako
gauč a třetí zbývá pro návštěvy.
Celou cestu se k nám chodí
družit železniční policista doprovázející vlak i další cestující.
Skrze pootevřené dveře totiž odhalili, že jsme cizinci. Pákistánci
se vůbec nerozpakují ukojit svou
zvědavost. Bez nadsázky se dá
říci, že se před námi tvoří fronta,
aby se s námi každý mohl seznámit. Donekonečna si potřásáme
rukama a vysvětlujeme, jaké je

V PRÁCI. Věřte nebo ne, toto je kancelář signalisty.

naše zaměstnání, jak se jmenujeme, odkud jsme, že je to v Evropě
(mezi Ruskem a Británií, bližší
určení tu nemá smysl), že skutečně nejsme Američané, že u nás
nemáme islám, nýbrž křesťanství. Policista nás průběžně kontroluje. Důsledně nás upozorňuje,
že si nesmíme od nikoho brát nic
k jídlu ani k pití, abychom nebyli uspáni a okradeni. Těžký úkol
v tak pohostinné zemi.

Jakou barvu má koženka?

Nástupiště ve stanici Lahore
vypadá jako v obležení.

ŽELEZNICE
V PÁKISTÁNU

V

ůbec první železniční trať
byla v Pákistánu postavena
v roce 1861. Tehdy se samozřejmě jednalo o součást Britské
Indie. Šlo o stosedmdesátikilometrový úsek mezi městy Karáčí a Kotri. V současné době
státní společnost Pakistan
Railways provozuje železniční
dopravu na 8 163 kilometrech
tratí. Převážná většina kolejí je
širokého rozchodu: 1 676 mm.
Zbylé úseky s rozchodem
1 000 mm jsou postupně přestavovány na rozchod široký.
V současnosti existují plány na vybudování nové tratě
do Číny, která má vést extrémně náročným horským terénem,
částečně dokonce v nadmořské
výšce přes 4 tisíce metrů.

Když jsme se po hodině jízdy
zvedli poprvé ze sedadel, zůstal
po nás vysezený tmavý obrys.
Nejprve si myslíme, že je to náš
pot. Naše kalhoty ale ještě nejsou
nasáklé úplně do mokra, takže to
musí být jinak. Ukáže se, že tmavá barva koženky je přirozenou
barvou sedačky. To světlé okolo představuje souvislou vrstvu
prachu. Nutno dodat, že prach
neustále přilétá okny, nepozorovaně nás pokrývá v silnější a silnější vrstvě a stropní větráky jej
neustále víří.

FOTO PIXMAC

Ráno se probouzíme prachem
úplně zapadaní. Všechno kolem
nás vypadá šedivě jako na sto let
staré půdě. Jsme ale živí, zdraví
a nikdo nás neokradl. Ani jsme se
tolik nebáli. Nebýt toho, že jsme
směsí potu a prachu obalení jako
řízky, dalo by se v našem případě
mluvit i o spánku.

Odvážné stavební plány

Musíme uznat, že pákistánským železnicím nechybí smělé plány. V budoucnu by totiž
měly jezdit kontejnerové vlaky mezi Islámábádem a Istanbulem. Již nyní existuje projekt
na trať přes afghánský Kandahár
do turkménské Kušky a dokonce
i na železnici přes Khunjerabský
průsmyk do čínského Kašgaru.
Vzhledem k tomu, že průsmyk
leží ve výšce 4 730 metrů a 750 kilometrů tratě by vedlo neprostupným horským terénem, jednalo
by se o extrémně náročnou stavbu. Přejeme tedy pákistánským
stavařům i železničářům hodně
štěstí.
Pavel Sklenička

MEHR EXPRESS. Vlak z Rawalpindi do Karáčí.

FOTO AUTOR (3x)

Mikulov, ten není jenom o dobrém víně
Výletník, který si
vybere jižní Moravu,
může objevit kromě
vinic i architektonické
skvosty.

N

ádraží Mikulov na Moravě je jednou ze stanic
na železniční trati mezi
Znojmem a Břeclaví. První vlak
s cestujícími sem přijel přesně
30. prosince 1872. Dnešní provoz
je tu rozhodně hustší než tehdy.
V pracovní dny tu vlaky dodržují hodinový takt, o víkendech
dvouhodinový.

Osvěžení u barokní kašny

Středem historického jádra Mikulova je náměstí s řadou rene-

sančních a barokních domů.
K nejkrásnějším patří nárožní
dům U Rytířů, který byl postavený ještě před rokem 1591. Vyniká
především figurální sgrafitovou
výzdobou s biblickými a antickými motivy, ale hodný obdivu je
i jeho arkádový ochoz ve dvoře.
Prostor hlavního mikulovského
rynku zdobí barokní kašna se sochou Pomony z počátku 18. století
a také monumentální sloup Nejsvětější Trojice z let 1723 až 1724.
V dolní části náměstí se nachází hrobka rodiny Dietrichsteinů. Vznikla v polovině 19. století
přestavbou původního kostela
sv. Anny, zničeného při požáru města roku 1784. Ve veřejnosti přístupné hrobce jsou uloženy
ostatky členů rodu, který v Mikulově vládl od roku 1575. Otevřena

je denně od 10 do 18 hodin a už pro
nádherný výhled na město z její
terasy ji nevynechejte z vašich
výletních plánů.

Zámek s obřím sudem
a cyklostezka za vínem

Krásná příroda a kvalitní víno,
to je jih Moravy. FOTO ARCHIV ČD

Dominantou Mikulova je zámek.
Stojí na výrazném skalním útesu
a jeho silueta vábí výletníky zdaleka. Svou dnešní podobu získal v roce 1719 za Dietrichsteinů.
Na konci druhé světové války lehl
popelem a jen díky Spolku pro obnovu mikulovského zámku, který se postaral o jeho obnovu v 50.
letech minulého století, můžeme
dnes obdivovat jeho krásu.
V interiérech zámku se dnes
nacházejí zajímavé expozice Regionálního muzea v Mikulově.
Návštěvníci se při jejich prohlíd-

ce seznámí s dějinami zámku
a šlechtického rodu Dietrichsteinů, se životem na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu
nebo s tradicí vinařství na Mikulovsku. Součástí expozice je i druhý největší vinný sud ve střední
Evropě z roku 1643. Slouží na desátkové víno, má obsah 1 014 hl
a je z dílny brněnského bednáře
Kryštofa Špechta.
Oblast Mikulovska je vyhledávanou destinací i mezi vyznavači cykloturistiky. V sedle bicyklu
se můžete vydat po dvacet kilometrů dlouhé vinařské naučné
stezce s informačními panely.
Začíná v Mikulově pod náměstím
na parkovišti a pokračuje přes Bavory, Pernou, Horní a Dolní Věstonice, Pavlov a Klenotnice a pak
zpět do Mikulova. Tomáš Rezek

