Další reportáže
ze Dne železnice
přineseme
v příštím čísle.
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Signalista, který
miluje sport

Pantograf
v retro nátěru

Operátoři
na cestách

Ivan Januška si život
bez pohybu nedokáže
představit.
STRANA 7

Jednotka Talgo dostala
původní barvy a za pár let
skončí v muzeu.
STRANA 4

V zákaznickém centru
testují nový způsob
komunikace.
STRANA 3

krátce

sloupek
Moderní firma,
která ctí tradici

Slavnostně otevřeli
nádraží v Klášterci

U příležitosti Dne
železnice jsme měli
možnost veřejnosti
sdělit, jaká jsme firma
a kam se chceme ubírat.

M

inulou sobotu jsme my,
železničáři, měli svůj
svátek. Asi každý zaměstnanec Českých drah se buď
zúčastnil nějaké zvláštní jízdy, tematické výstavy či jiné přichystané akce,

P

řestřižením pásky byla
v pátek 24. září slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná výpravní
budova ve stanici Klášterec nad Ohří. Ceremoniálu
se zúčastnili náměstkové generálního ředitele ČD
pro správu majetku a osobní dopravu Milan Matzenauer a Antonín Blažek,
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta
města Klášterec Jan Houška. ČD provedly zejména rekonstrukci střešního pláště
a fasády a přestavbu zázemí
pro cestující. V souvislosti
se stavbou město vyjádřilo
záměr postavit vedle nádraží malý terminál.

Kamera zaostřila
na průmysl

N

a stránkách www.cd.cz/
tv jsou pro vás přichystány tři nové reportáže. První
dvě se týkají mezinárodního veletrhu InnoTrans, který se konal od 21. do 24. září
v Berlíně. Dozvíte se v nich,
jaké zajímavosti světoví výrobci na této akci prezentovali a s čím se zde pochlubily
naše firmy. Ve třetí reportáži vám tvůrci zprostředkují
atmosféru i výsledky předávání cen ACRI 2010.

Znojemský hrozen
s motoráčky

V

e Znojmě se ve dnech 14.
až 17. září konal již 12.
ročník mezinárodního televizního a rozhlasového
festivalu o gastronomii Znojemský hrozen. Soutěžilo se
v sedmi kategoriích: Televizní pořady, Rozhlasové pořady, Reklamní spoty, Grand
Prix Somelier Junior, Flairtrix, Talíř plný malování
a Soutěž neobvyklých a speciálních piv. České dráhy
přispěly k tomuto festivalu
zajištěním přepravy porotců
a akreditovaných soutěžících
ze Znojma do Šatova. Jízdu
v historickém motorovém
voze řady 850.001 si obzvláště pochvaloval i tchajwanský
velvyslanec s chotí.

Turistické filmy
v Karlových Varech

K

inematovlak Českých
drah najdete ve dnech
6. a 7. října ve stanici Karlovy Vary dolní nádraží.
Od 10 do 15 hodin se zde budou promítat filmy pro školy, od 15 do 17 hodin pak i pro
širokou veřejnost. Přistavení Kinematovlaku bude
součástí kulturního programu 43. ročníku mezinárodního filmového festivalu
turistických filmů TOURFILM, jehož jsou České dráhy partnerem.
(mh, kp, hop)

Antonín
Blažek
Náměstek
GŘ ČD pro
osobní dopravu

MODRÝ ALBATROS. V prostorách depa vedle olomouckého hlavního nádraží návštěvníci obdivovali Svět historie.

FOTO michal málek (2x)

Národní den železnice
Sobota 25. září
patřila železničářům
a všem lidem
spojeným s dráhou.
Oproti minulým
ročníkům proběhla
letos také centrální
oslava soustředěná
do Olomouce.

P

ozornost železničářů byla
o minulém víkendu soustředěna do centra Moravy. V sobotu tam totiž České
dráhy pořádaly Národní den
železnice. Ačkoli se tento den
konaly oslavy na nádražích
a tratích po celé republice, hlavní díl naplánovaných a následně i provedených akcí připadl
na Olomouc.

V centru pozornosti
tisícihlavého davu

Už od osmi hodin ráno vyrazili
na zdejší hlavní nádraží na lov
snímků vystavené techniky první fotografové. Pak začaly nafu-

Olomouce Svatopluk Ščudlík, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák a ředitel Nadace Okřídlené kolo Josef Tomeček.
Tisková mluvčí Českých drah Kateřina Šubová upozornila na putovní výstavu fotografií Pavla
Křepinského ze zákulisí natáčení známého seriálu České televize
Svět na kolejích ve vestibulu olomouckého hlavního nádraží.

Hlavně nezklamat
veřejnost
PODPORA. Ředitel Nadace Okřídlené kolo Josef Tomeček (uprostřed) obdaroval zástupce Českých drah a Olomouckého kraje.

kovací vstupní bránou proudit
první desítky návštěvníků. Před
devátou hodinou přijel mimořádný CityElefant od Bohumína
a krátce po půl desáté zastavilo u prvního peronu Pendolino
z Prahy, které v pravidelném jízdním řádu také nenajdete. Když
moderátor Václav Žmolík připomněl historický zářijový den
roku 1825, kdy na první parostrojní železnici mezi britskými

městy Stocktonem a Darlingtonem vyjela legendární Lokomotion No. 1 Georga Stephensona,
byla už kolem provizorní tribuny u 5. peronu, jak se říká, hlava na hlavě.
Ještě před slavnostním přestřižením pásky pozdravili přítomné
náměstek generálního ředitele
Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek, náměstek
primátora statutárního města

Podle Antonína Blažka České dráhy usilují o to, aby i přes nejednoduchou situaci, kdy se šetří
na každém kroku, českou veřejnost nezklamaly. „Do jednoho,
dvou let uvidíte změny interiérů ve vagonech, nová vozidla,
nové příměstské jednotky, nové
lokomotivy na osobních vlacích.
Máme k tomu úžasnou možnost
v podobě využívání evropských
fondů, například prostřednictvím
Regionálních operačních programů. Ve spolupráci s krajskými
úřady jsme připraveni na projekty, které jsou zaměřeny na cestující a pro lidi,“ uvedl náměstek.
Pokračování na str. 2

A největším šotoušem se stává...
Proč by si příznivci
veřejné dopravy
nemohli udělat oslavu
a užít si legrace?

K

do si hraje, nezlobí. A kdo
má za ušima, ten používá veřejnou dopravu. V duchu těchto hesel proběhl v úterý
21. září Den pražské integrované
dopravy v rámci Evropského týdne mobility. Do oslav se logicky
lví měrou zapojily také České dráhy a řada akcí probíhala na Masarykově nádraží.

Hrátky na podlaze
a soutěž v salonku

Vše začalo v 10 hodin dopoledne. Ve vestibulu nádraží otevřely stánky ČD i organizace ROPID.
Na vystavených panelech se cestující i kolemjdoucí mohli dovědět všelijaké důležité informace
vztahující se k hromadné dopravě v Praze, o roli železnice, historii jednotlivých druhů doprav

nebo třeba o areálu nákladového nádraží
na Žižkově. Spokojeni
byli i nejmenší cestující, kteří mohli přímo
na podlaze s vidinou
výher drobných cen
skládat puzzle a nebo
se trefovat míčkem. Samozřejmě za doprovodu
a s pomocí svých
maminek.
Zajímavá soutěž
probíhala v půl čtvrté
odpoledne. Fanoušci železnice se
shromáždili v Masarykově salonku
a obsadili nejen všechny
židle, ale
i různá místa na zemi.
S plánky sítě
PID v rukou nažhavili mozkové závity
nad vědomostním

testem. První soutěžící byl s testem hotový
za 26 minut. Po vyhodnocení byly čtyřem lidem předány
zajímavé

ceny a dokonce i titul Největší
šotouš PID. Vítězem se stal Martin Vokáč (44 bodů), za kterým se
umístili Ondřej Zika (43 bodů)
a Pavel Dušek (42 bodů).
Přišlo i mnoho školáků, kteří zakreslovali linky PID do slepé
mapky nebo hledali čísla linek
nepatřící do číselné řady a poznávali tramvajovou smyčku.
Nakonec se všichni seznámili
s návrhem nového jízdního řádu.

Poslední jízda
na žižkovské nádraží?

Velký zájem byl ale především
o svezení čtyřvozovým motorovým vlakem provozovaným
společností KŽCD z Masarykova nádraží přes Libeň a Malešice
na Žižkov. Hvězdou této části programu byl kromě vozu M 262.1117
čerstvě zrenovovaný bufetový
vůz nazvaný Bixovna. Jde patrně
o jednu z posledních jízd veřejného osobního vlaku na nákladové
nádraží Praha-Žižkov. Za celý den
se zvláštními vlaky svezlo asi 20
tisíc lidí.
Martin Navrátil

nebo si aspoň v duchu popřemýšlel, jak daleko česká železnice za posledních
dvacet let došla. Den železnice má pro nás rozhodně
velký význam. Je to především příležitost, kdy veřejnosti připomínáme tradici,
kterou železnice má a z níž
vychází. To je jeden z největších benefitů naší firmy.
Náš byznys totiž můžeme
založit na více než stoleté
tradici. Na druhou stranu
nesmíme jen hledět do minulosti. Není moc dobře,
když firma postrádá schopnost adaptovat se, zlepšovat se a racionalizovat. My
chceme dokázat, že svoji firmu sice budujeme na dlouholeté tradici, ale současně
modernizujeme vozidlový park a cestujícím poskytujeme služby a komfort
odpovídající soudobým
požadavkům.
Právě oslavy Dne železnice nabídly jedinečnou
příležitost umožnit návštěvníkům, především
cestujícím, porovnat minulý komfort se současným.
Chceme tím veřejnosti sdělit myšlenku, že železnice
má dobrou tradici, ale zároveň se dynamicky rozvíjí i do budoucna, je moderní
a spolehlivá.

anketa
Proč jste přišli slavit
Den železnice?
JAKUB MIŘIJOVSKÝ

Pedagog
na vysoké škole,
Olomouc
Už jako malý
jsem měl rád
modely vláčků. To mi zůstalo, takže jsem se přišel
na to podívat. Je tu spousta
pěkných exponátů.

OLGA POPPEOVÁ

Pracovnice
v cestovním
ruchu,
Heřmanovice
Jsem tu autem,
u nás trať nevede. Moc se
mi líbí parní lokomotivy, speciálně Albatros. Těším se na projížďku parním
vlakem.

ALEŠ VÉROSTA

Servisní
technik, Brno
Dlouhodobě se
zajímám o železnici. Přijel
jsem se synem. Nejvíce se
nám líbí historické lokomotivy a modelové kolejiště.

(ski)
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Aktuality

nabízíme
Výhodná cesta
do Slavkova
S jízdenkou Českých
drah získají naši
cestující slevu při vstupu
na zámek Slavkov.

I

na podzim či v zimě je
možné navštívit zámek
Slavkov. Cestující Českých
drah mají navíc jednu velkou výhodu. Pokud předloží
při vstupu na zámek platnou jízdenku na vlak, získají slevu ve výši 20 korun
pro dospělé, resp. 10 korun
pro studenty a seniory a 50
korun u rodinných vstupenek. Upozorněte na to prosím zákazníky, až si u vás
třeba budou kupovat jíz-

denku, nebo přátele a známé, až se vás budou ptát
na radu, kam jet vlakem
na výlet. K aktuálním akcím, které se na zámku
Slavkov chystají, patří Zámecké dýňobraní (10. 10.),
Svatomartinská vína s Hubertovou jízdou (13. 11.) a oblíbené vzpomínkové akce
k 205. výročí bitvy u Slavkova (3.–5. 12.).
Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným
panským sídlům na Moravě. Historie dnešního barokního zámku však začíná
ve 13. století. Hlavní zásluhy
na dokončení celého komplexu má Václav Antonín hrabě Kounic-Rietberg, kancléř
Marie Terezie, Leopolda II.,
Josefa II. a Františka II. Zámek je také úzce spojen s bitvou tří císařů z 2. 12. 1805,
ve které zvítězil francouzský císař Napoleon Bonaparte. Po druhé světové válce se
stal zámek majetkem československého státu. Dnes
je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce
2008 vyhlášen národní kulturní památkou. V říjnu
a listopadu zde mají otevřeno
od 9 do 16 hodin kromě pondělí. Další info na www.zamek-slavkov.cz.
(red)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 18.–24. 9.

■ 17 % pozitivní
■ 13 % negativní
■ 1 % ambivalentní
■ 69 % neutrální

M

édia zaměřila svoji pozornost na dvě hlavní
oblasti, a to zavedení systému odškodnění pro cestující za zpožděné vlaky
a oslavy Dne železnice v regionech. Tématu zavedení systému odškodnění
za zpožděné vlaky se věnovala všechna média od celostátních až po regionální.
Informace byla přijata povětšinou s rezervou, protože České dráhy neposkytují
peněžní náhradu v případech, kdy zpoždění zavinila
Správa železniční dopravní
cesty, resp. důvod zpoždění
spočívá ve stavu infrastruktury. Oproti tomu téma
oslav Dne železnice je komunikováno velice kladně,
podrobné informace jsou
zejména v médiích regionálního charakteru. Velice
pozitivně jsou také hodnoceny marketingové akce ČD
se sníženým jízdným za korunu či za 10 korun na vybraných lokálních tratích.

38/2010

Národní den železnice 2010
Pokračování ze str. 1
Zástupce olomouckého hejtmana Alois Mačák informoval, že
Olomouckému kraji se v letošním roce podařilo zachránit před
zrušením minimálně 12 procent
regionálních tratí. „Věřte, že
v Olomouckém kraji děláme vše
pro to, aby zde co nejdříve jezdily krásné vlakové soupravy a abychom měli krásná a bezpečná
nádraží,“ ujistil veřejnost. Ředitel Nadace Okřídlené kolo Josef
Tomeček potom předal zástupcům Českých drah, města a kraje
jako suvenýr dřevěné modely parní lokomotivy.

Svět změny

Zatímco v prostorách konferenčního vozu, jednoho z vystavených
exponátů na 5. koleji, probíhala
tisková konference, před ostatními exponáty v sekci Svět změny
se už vytvářely hloučky zvědavců. Permanentnímu zájmu se
těšila po celý den souprava Pendolina u 1. nástupiště. Na kolejích
č. 5 a 7 u 5. nástupiště mohli návštěvníci obdivovat elektrickou
lokomotivu řady 380, jednotku
řady 471 CityElefant, motorovou
jednotku řady 814 Regionova,
motorový vůz řady 854 s řídicím
vozem 954. Samozřejmě nechyběly modernizované vozy pro
vnitrostátní a mezinárodní přepravu A, osobní vůz B a bistrovůz ARmpee.

MODERNÍ SOUČASNOST. Návštěvníci oslav se mohli podívat do konferenčního a jídelního vozu.

Historie parní
i motorová

Kdo se chtěl podívat do historie,
musel projít podchodem na opačnou stranu nádraží do areálu
depa kolejových vozidel, kde by
se mělo v budoucnu nacházet
i olomoucké železniční muzeum. V sekci nazvané Svět historie
„kraloval“ velký příznivec železnice moderátor Eduard Hrubeš.
Jeho doprovodné komentáře u defilujících parních, dieselových
i elektrických skvostů z kategorie
hnacích kolejových vozidel byly
zážitkem. Stovky návštěvníků si
tak osvojily pojmy jako Albatros,
Zelený Anton, Šlechtična, Piekna
Helena, Ferdinandka, Rosnička,
Krémák anebo Sergej, Bardotka, Pilštyk, Bobina či Hurvínek
a Věžák.
Ale to nebylo vše. Hned vedle
až do odpoledne probíhal závod
drezín. A na další koleji vybízel
k prohlídce Masarykův salonní vůz a salonní vůz Františka
Ferdinanda d´Este ze speciální
rampy. Velmi živo bylo v Kinematovlaku, Dětském voze a samozřejmě v restauračním voze,
který byl po celou dobu k dispozici veřejnosti.

Oslavy se vydařily
také díky publiku

NOSTALGIE. Na točně se předvedly vyparáděné krásky ze starších dob, například Sergej.

Doprovodný program

Hned po slavnostním zahájení
olomouckého Národního dne železnice Václav Žmolík odpískal
start Divadla pro děti a vylosoval
první výherce soutěže dětských
kreseb. Dvojice herců Radim Koráb a Petra Klímová z brněnského
Divadla Koráb si pro děti připravila pohádku o mašinkách. „Po-

hádka Mašinka je pohyblivá a my
ji přizpůsobujeme jak délkou, tak
i obsahem podle počtu dětí a jejich věkové skladby. Mašinky jsou
namalované a myslím, že je pěkné, když si lidé uvědomí, že železnice je krásná, má romantiku
a obrovský náboj. Děti jsou nadšené, výborně spolupracují a nám se
dobře hraje,“ komentoval vystoupení Radim Koráb.
V poledne proběhlo zahájení oslav na hlavním pódiu, kde
také probíhala část doprovodného
programu. Návštěvníky oslav pozdravili mimo jiné hejtmani Olomouckého kraje a kraje Vysočina
Martin Tesařík a Jiří Běhounek.
K poslechu pak hrála skvělá kapela The Backwards, která vznikla
v roce 1995 na východě Slovenska a patří k nejlepším Beatles
revivalovým skupinám. Dalibor
Štroncer (John), Miro Džunko
(Paul), Fero Suchanský (George)
a Dano Škorvaga (Ringo) připravili divákům opravdový zážitek.
Její vystoupení se střídalo se znalostními soutěžemi Václava Žmolíka pro děti i dospělé.
Hlavní pódium bylo také místem křtu knihy Pražská železnice
od mladého autora Václava Brejška za přítomnosti náměstka generálního ředitele ČD Antonína
Blažka a náměstka hejtmana
Středočeského kraje Robina Povšíka. Sedmnáctiletý autor prozradil, že by chtěl být projektovým
designérem kolejových vozidel
a železničních staveb.

ZÁBAVA. Pro hravé a nebojácné návštěvníky byl připraven závod drezín.

Foto michal málek (3x)

Samozřejmě nesmíme zapomenout na jízdy nostalgických vlaků.
První jel z Olomouce do Uničova
a zpět deset minut před desátou
s Krémákem (534.0432), šesti vozy
řady Bai a Šlechtičnou (475.179).
Druhý jel odpoledne o půl druhé
se Zeleným Antonem (486.007)
a Albatrosem (498.022). Na historickém nákladním vlaku s deseti
nákladními vozy se pak před čtvrtou odpoledne představily Sergej
(T679.1168) a Bardotka (478.1010).
„Vyšlo to všechno a já jsem velmi překvapen z toho, kolik lidí
tu projevilo zájem o železnici.
Na nás teď je, abychom jejich očekávání opravdu splnili a využili
faktu, že veřejnost má železnici
ráda. Nelíbí se jí nekvalita a nekoncepčnost. A to je naše práce,
abychom veřejnost přesvědčili
o tom, že děláme věci smysluplně
a pro lidi,“ řekl těsně před ukončením programu Antonín Blažek.
Nadmíru spokojený s publikem byl i moderátor Václav Žmolík. „Musím říci, že bylo zajímavé
vidět, jak velké vědomosti o dráze napříč věkovými kategoriemi
lidé mají. Bylo tu prostě skvělé
publikum,“ dodal a ještě na závěr poznamenal, že to byla přesně ta prezentace, kterou České
dráhy potřebují. Aby někde ukázaly všechno to dobré, co dělají a co mají. Představily historii,
na jejíž zachování často přispívají, ale i současnou techniku, která je na úrovni. IVAN SKULINA

V Praze jsme tradičně slavili v Braníku
Vůně páry, mimořádná
atmosféra a dětská
radost provázely
oslavy Dne železnice
v pražském
železničním uzlu.

P

řestože hlavní centrum
oslav letošního Dne železnice bylo v moravské metropoli Olomouci, ani fanoušci
z Čech nepřišli zkrátka. České
dráhy pro ně přichystaly zajímavý program v Praze. Zájemcům
o železnici se tak otevřela místa jinak veřejnosti zapovězená
a mohli se svézt po kolejích, kde
běžně vlaky s cestujícími nejezdí.

Jak se řídí doprava

Výjimečnou možnost nahlédnout do „kuchyně“ výpravčím
na jednom z nejfrekventovanějších nádražích v zemi měl každý,
kdo přišel každou celou hodinu
od 9 do 13 hodin na 1. nástupiště na hlavním nádraží. Zájem byl

PARNÍ JÍZDY. Historický vlak na trase Braník – Smíchov.

Foto autor

obrovský, ale vzhledem k tomu,
že exkurze do dopravní kanceláře
probíhala za plného provozu, byl
počet návštěvníků omezen na 15
až 20 osob. Výklad o řízení dopravy zde poskytl dozorčí provozu
Vratislav Vyhnálek. „Zájem o návštěvu dopravní kanceláře je každoročně velký. Exkurze probíhá
za plného provozu, který ale oslavy nenarušují,“ řekl Vyhnálek.
Dalším lákadlem byla okružní cesta soupravy motorového
vozu řady 854 s řídicím vozem
řady 954, která vedla z Vršovic
přes hlavní nádraží, Nové spojení, Holešovice, Libeň a Malešice
na Odstavné nádraží Praha-jih
a zpět do Vršovic. Parní lokomotiva 464.102 ze sbírek Národního
technického muzea vozila historické vlaky u úseku Braník – Krč
– Vršovice – Smíchov a zpět. Zážitkem byla její jediná cesta do Rudné u Prahy Prokopským údolím.
Jízda CityElefantem zase nabídla možnost svézt se po trase Smíchov – Radotín – Krč – Vršovice
– hlavní nádraží a zpět. Cesta ved-

la přes Branický most, který běžně slouží jen nákladní dopravě.

Malé nádraží ožilo

Nejdůležitější stanice pražského
Dne železnice ležela v Braníku.
Na kolejích se prezentovala hnací vozidla elektrické i motorové
trakce, společnost JLV představila historický jídelní vůz a nejnovější lůžkový vůz. Hasiči SŽDC
představili svou techniku a doplňovali vodu. Vystoupila kapela
El Paso, hrající velmi originálně
na ložné ploše nákladního vozu.
„Děti si mohou na chvilku vyzkoušet pocit strojvedoucího
na stanovišti lokomotivy a jejich
rodiče navštívit modelové kolejiště v letní čekárně. Naším cílem je
prezentovat železnici v tom nejlepším světle, a to se myslím povedlo,“ uvedl dozorčí provozu
PO Praha-Vršovice Petr Pavlík.
Přestože měli všichni zaměstnanci plné ruce práce se zajištěním
pravidelného i mimořádného
provozu, jejich souhra byla bezproblémová. 
Václav Rubeš

Aktuality
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Soutěživost zvýší produktivitu
Moderní společnost, která si váží svých
zákazníků, nelze vytvořit bez nadšených
a spolehlivých manažerů v regionech. Za jedním
z nich ve středních Čechách jsme se vypravili.

U

ž několik let pracuje Roman Bareš pod Krajským
centrem osobní dopravy
Praha jako přednosta osobní stanice v Benešově u Prahy. To obnáší nejen velmi rozlehlý obvod, ale
i široké spektrum pracovních činností. Pochopitelně je i velkým
patriotem železnice na Benešovsku a v Posázaví, kde vyrůstal.
Podporuje i nové nápady a formy
toho, jak zvelebit regionální nádraží, například program Vlídná nádraží. Zaměstnanci „jeho“
stanice navíc zabodovali v motivační soutěži o co největší prodej
nových In-karet.
Na nádraží v Benešově u Prahy
se nedávno podařilo dopadnout
při činu sprejery. Hlídka najaté agentury CBS Securitas včas
zalarmovala polici. Jak byste
zhodnotil dosavadní spolupráci s touto firmou?
Velmi pozitivně. Od doby, kdy
na Benešovsku působí, poklesl
počet případů vandalství na majetku Českých drah. Securitas se
jednak stará o bezpečnost a pořádek na nádraží a ve vlacích, působí i preventivně, ale také třeba
zajišťuje odvoz tržeb na poštu.

Naší prioritou je ale dbát o zdraví a o bezpečnost našich zaměstnanců. Aktivně s agenturou
komunikujeme, víme o každé
drobnosti, která může pozitivně
i negativně ovlivnit bezpečnost
na železnici.
A co spolupráce se samosprávou? Vychází vám tu vstříc?
Například v Čerčanech se povedlo
domluvit spolupráci s místní ZUŠ
a obecním úřadem. Děti pak oživily šedý podchod nádhernou galerii obrazů. Obecní úřad dodal
lavičky a zeleň do našich prostor.
Podobná spolupráce se chystá
i v Benešově. V Sázavě-Černých
Budách jsme spolu se SŽDC a vedením města vybudovali nová
zvýšená nástupiště – a brzy budou následovat podobná ve Zruči nad Sázavou.
Nestěžují si vám cestující, že je
málo čekáren?
Snažíme se pokrývat našimi zaměstnanci ve stanicích i na některých významných zastávkách
co nejširší interval jízdy vlaků.
I když to není vždy úplně od rozbřesku do soumraku, ale dokážeme pokrýt většinu běžné denní

Roman Bareš
Přednosta osobní stanice
Benešov u Prahy

V

ystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze.
Po střední škole pracoval
hlavně jako výpravčí v Praze-Uhříněvsi, Čerčanech,
Říčanech, Strančicích, ale
třeba i v Děčíně hlavním nádraží, na Českolipsku, v Posázaví, pak jako dozorčí
na Benešovsku.
Bydlí ve Lštění u Čerčan,
je ženatý a má tři syny. Jeho
hobby zahrnuje takříkajíc široké spektrum činností – od lyžování a fotbalu až
po hudbu. Dokonce se svými dětmi provozuje rodinnou
kapelu. Jeho matka i otec
vykonávali funkci přednosty stanice, takže se dá říci,
že nyní pokračuje v jejich
šlépějích.

doby, kdy jezdí najvíce lidí. V souvislosti s čekárnami je třeba rozlišovat stanici a zastávku podle
zákona č. 266/94, o dráhách.
Ve stanicích fungují vestibuly,
někde i čekárny. Na zastávkách
sice až na výjimky ne, ale také to
zákon nevyžaduje. Ještě malou
poznámku k trati 221. Tady funguje hlavně příměstská doprava
a vlaky ve dne tu jedou v patnácti- nebo třicetiminutovém taktu, takže také tady nikdo nemá
moc důvodů se na zastávkách
zdržovat.
Musím zdůraznit, že na cestující ale myslíme neustále. V Benešově se nám povedlo zcela
zrekonstruovat vestibul s novými přepážkami a vybavit ho veřejným internetem. Rekonstrukce
proběhla rovněž ve stanicích
Čerčany a Senohraby. Výhledově se připravuje v Olbramovicích. V příjemném prostředí se
totiž lépe čeká a lidé se sem i raději vracejí. Bohužel někdy tuto
snahu kazí vandalismus.

Vaši zaměstnanci zaujali jedno z předních míst v motivační
soutěži v prodeji nových In-karet v rámci obchodního pilíře Modré srdce. Jak hodnotíte
tento nápad přímé finanční
motivace pro pokladní a další
pracovníky?
Soutěž má smysl. Děkuji všem
svým zaměstnancům, kteří se
soutěže aktivně zúčastnili a gra-

tuluji benešovskému týmu, že
ve velké konkurenci obsadil v celkovém pořadí pěkné místo. K takovým zaměstnancům se jistě
budou zákazníci rádi vracet a třeba doporučí vlakové spoje i svým
známým.
V souvislosti se soutěží zazněla i obava z odvrácené stránky
takové motivace, jíž je závist.
Nebojíte se jí?
Je to otázka pohledu na svět. Neztotožňuji se s názorem, že se
nemá soutěžit. Zaměstnanci se
mají motivovat a za dobře vykonanou práci mají něco dostat.
Pokud vše dobře funguje, tak se
soutěživost zvyšuje a s tím roste
i produktivita práce. Je dobře, že
se k tomu jednotliví zaměstnanci
postavili takhle, že zákazníkovi
aktivně nabízejí produkty. Samozřejmě jsem s nimi o soutěži mluvil, říkal jsme jim, co to znamená
a jaký to přinese efekt pro firmu
a jejich kapsu.

Na závěr se zeptám, co byste popřál zaměstnancům ČD
i našim cestujícím u příležitosti Dne železnice?
Všem železničářům přeji pevné
zdraví i nervy. Určitě si přeji, aby
k nám cestující chodili rádi, nacházeli čistá nádraží, čisté a spolehlivé vlaky a aby se pro ně cesta
vlakem stala o malinko víc než
jen nutností nebo povinností.

Martin Navrátil

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bmto

50 54 26-18

39

100 km/h

Výroba

Výrobce

1976

WEB Waggonbau Görlitz

Č

tyřnápravový patrový vůz 2. třídy s velkoprostorovými oddíly ve třech podlažích. Má podvozky typu Görlitz
VI K a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je teplovzdušné s parním
a elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty vzduchu. Větrání je zajištěno pomocí vytápěcí
soustavy bez ohřevu vzduchu. Vůz má dva nástupní prostory, dvě WC s umývárnou a zavazadlový prostor. Z nástupních prostorů vedou schody do 1. a 2. podlaží. Patrový
vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým, průběžným
parním potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Čela vnitřních vozů soupravy jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

Oddílů

4

Rozvor podvozku

2 200 mm

Míst k sezení

128

Délka skříně

26 400 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

44/51 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 630 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 780 mm

P

ři telefonování už dávno
nejsme odkázáni na kabel.
Ani při surfování po internetu. Výhody mobilní komunikace nyní začínají ve větší míře
využívat také zaměstnanci Kontaktního centra Českých drah.
Systém, který jim v tom pomáhá, se nazývá Solidus.
Princip je jednoduchý. Pracoviště mobilního operátora může
být připojeno přes internet prakticky v jakémkoli místě. Novinka
by časem mohla ušetřit finanční náklady. Navíc zásadním způsobem pomůže při nenadálých
mimořádnostech či přírodních
katastrofách. Mobilnímu operátorovi, vybavenému výkonným
notebookem, bude stačit pouze

ýrazně vzroste počet regionálních spojů, kterých si hlavní město Praha
objednalo 898 oproti současným 822. Díky ztrojkolejnění úseku mezi stanicemi
Praha-Libeň a Praha-Běchovice bude možné zavést
další průjezdnou vlakovou
linku přes centrum Prahy.
To je zřejmě nejvýznamnější novinkou ve vlacích
PID. Linka S7 spojí ve špičkách pracovního dne šestnácti páry vlaků Beroun

Alois
Kašpar
Ředitel KCOD
Praha
s východem Prahy a pojede až do Úval. Vlaky zde
mají dodržovat atraktivní čtvrthodinový takt. Téměř stoprocentní využití
Nového spojení umožní
maximální nasazení příměstských vlaků projíždějících přes hlavní nádraží.

Častěji do Dobříše,
u Anděla pokračujeme

přístup na internet včetně nezbytných přístupových práv.

Místo telefonu notebook

„Oproti našim stabilním pracovištím nebude mobilní operátor
používat telefonní přístroj, ale
pouze takzvanou náhlavní soupravu propojenou s notebookem.
Tuto novinku chystáme zhruba
u poloviny všech našich zaměstnanců. Nicméně ne všude bude
možné nasazení mobilní techniky. Jde třeba o pracoviště, která
prodávají například TeleTikety.
Na takovém pracovišti máme prodejní terminály, které jsou trvale
připojeny na samostatný stabilní počítač. Místa s připojením
přes kabel tedy musíme zachovat
i do budoucna,“ vysvětluje vedoucí oddělení centrálního zákaznického servisu GŘ ČD Petr Gregor.
Naopak na postech, kde se odpovídá zákazníkům na e-mailové, telefonní nebo intranetové
dotazy, je ideální mít mobilního
pracovníka. „Prozatím narážíme v ověřovacím provozu na řadu

V

py na dálkové vlaky. V pracovní dny zůstane provoz
nezměněn, ale místo Regionov nasadíme kapacitnější
vozidla řady 451 (Pantografy) ve třívozovém provedení.

Mobilní operátor pracuje i z domu
V Kontaktním centru
nyní testují nový
způsob podávání
informací, který se
dobře uplatní při
mimořádnostech.

Jaké hlavní změny
čekají pražskou
železniční dopravu
v novém jízdním řádu?

Na lince S41 Praha-Libeň –
Roztoky u Prahy jsme zaznamenali vůbec největší
podíl cestujících PID v rámci tzv. městských linek.
Bylo to konkrétně 79,33 procenta. Na lince S41 dojde
k výrazné změně. V intervalu 60 minut přibližně
mezi 7. hodinou ranní a 20.
večerní o víkendu bude tato
linka vedena v prodloužené
trase Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – Praha-Hostivař,
přičemž v Hostivaři budou
ráno a dopoledne zajištěny
přípoje směr Říčany, odpoledne a v podvečer ze směru
Říčany. V Praze-Libni zase
budou zajímavé přestu-

Bmto
Číselná
hodnota

Spoje v Praze
posílíme

Z Roztok přes Libeň
do Hostivaře

Katalog osobních vozů ČD – 26. díl

Typ vozu

odpovídá

ON-LINE. Připojení na internet nemusí být přes kabel.
problémů, o kterých se nám ani
nesnilo. Jde nejen o práci na dělené směny v domácím prostředí,
což prozatím v naší firmě neznáme, ale potýkáme se také s úskalím různých licencí na připojení.
A pochopitelně nám dává zabrat
zkoušení, jak se bude telefonovat
přes notebook či jak se budou hovory nahrávat. To vše musíme mít

Foto AUTOR

dokonale prověřené, než rozjedeme ostrý provoz. Koncem letošního roku bychom chtěli zahájit
testování v domácím prostředí,“
sděluje své poznatky Gregor.

Pokrytí od Chebu po Třinec

V současné chvíli probíhá zkušební provoz na pracovišti Kontaktního centra v Brně, kde ho

zajišťuje operátorka Dana Pokorná. „Stále ještě nevíme, zda bude
stačit přenosová rychlost 8 kB
a jak kvalitně se bude přenášet
zvuk, což je pro operátora to nejpodstatnější. Nicméně v případě mimořádností budeme moci
operativně například během deseti minut začít plnohodnotně
pracovat a podávat kvalifikované informace,“ potvrzuje Dana
Pokorná.
To dnes není úplně možné,
protože zaměstnanci, kteří pracují na stabilních pracovištích
v Praze a Brně, dojíždějí ze všech
koutů České republiky. „V případě potřeby všem našim lidem
zavoláme mobilním telefonem
a budeme mít síťově pokrytu
republiku takřka od Chebu až
po Třinec. Pokud nastane krizová
situace, budeme schopni řádově
do několika minut začít spolehlivě fungovat. Současně ušetříme velké kanceláře a náklady
na energii,“ vypočítává výhody
nového řešení Gregor.
MARTIN HARÁK

Pozitivní změny dozná i trať
Posázavského pacifiku (trať
210, příměstská linka S 80).
V odpolední špičce pracovního dne pojedou dobříšské
vlaky přímo z hlavního nádraží v Praze, což znamená,
že odpadne nutnost přestupu ve Vraném nad Vltavou.
Navíc v úseku Praha hl. n.
– Vrané nad Vltavou pojede
nově o šest párů vlaků více,
čímž dojde ke zkrácení intervalu v odpolední špičce.
Po úspěšném provozu
v rámci výluky tramvajové
tratě Anděl – Sídliště Řepy
zůstává v pracovní dny
v mírně pozměněné podobě
v provozu linka S65, vedoucí ke stanici metra Anděl
(vestibul Na Knížecí). Ta
nově bude v pracovní dny
vedena až z Hostivice. Tady
budou ráno a dopoledne
fungovat rychlé přípoje ze
směru Kladno, odpoledne
a večer ve směru na Kladno. O víkendu zůstane
provoz na trati Praha – Praha-Zličín – Hostivice beze
změn. Upozorňuji ovšem,
že vlaky jedoucí ze stanice Praha hlavní nádraží
do zastávky Praha-Smíchov
Na Knížecí nezajíždějí,
což se týká i nostalgických
motoráčků.
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provoz a technika

partneři
Modrý nástřik
ve fotografii
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Talgo prožívá comeback

Opět z Uhříněvsi
do Nizozemska

D

ne 6. září vyjel z Prahy-Uhříněvsi směr Rotterdam první kontejnerový
vlak tažený lokomotivou
TRAXX. Tato lokomotiva patří do vozidlového parku firmy RailPool a byla pronajata
dopravci RailTransport. Jde
po červencové jízdě se strojem typu ES64F3 (189 985)
z Uhříněvsi do Rotterdamu o další důležitou událost
z hlediska provozu moderních elektrických lokomotiv na české infrastruktuře.
Lokomotiva 186 182 typu
TRAXX F140MS se čtyřmi
typy zabezpečovacího zařízení a schopná provozu
na čtyřech napájecích soustavách má v současnosti
českým Drážním úřadem povolen v ČR zkušební provoz.
Společnost RailTransport
zajišťuje nepravidelně přepravy ucelených kontejnerových vlaků pro Metrans
již od roku 2008. Metrans
uvažuje o pronájmu vhodných lokomotiv v zahraničí.

Gigalink pro
rychlý internet

S

polečnosti ČD - Telematika a STAR 21 Net
works přicházejí společně
na trh s novou službou Gigalink. Tato služba je primárně určena větším
poskytovatelům internetového připojení a kabelovým
operátorům, kteří požadují nadstandardní kvalitu
a vysoké přenosové rychlosti. Gigalink si zákazníci mohou pořídit od 22.
září. Služba Gigalink využívá datového okruhu realizovaného na optické síti
společnosti ČD - Telematika a poslední míle prostřednictvím mikrovlnného
pojítka BridgeWave, které zabezpečuje společnost
Star 21.

Nová služba je nabízena s rychlostmi 250 Mbit/s,
500 Mbit/s a 1 Gbit/s. Služba
má oslovit nové zákazníky,
kteří by mohli odebírat vysoké kapacity. Pokud zákazník podepíše smlouvu na 24
měsíců, získá službu s kapacitou 500 Mbit/s za cenu
29 tisíc korun, což je mimořádně příznivá cena. Akce
bude trvat do konce letošního roku.

(čdc, mn, čdt)

Zlatá Koruna
17. září

O

dpoledne mezi žst. Zlatá Koruna a Křemže
se na železničním přejezdu v km 17,306 střetl osobní
automobil Volvo V50 s osobním vlakem 8108. Nikdo
nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením
bez závor. Osobním vlakem
byl motorový vůz 809.5341. Škoda byla předběžně vyčíslena na 230 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň.

Š

iroké veřejnosti je určena
dlouhodobá fotografická soutěž, kterou 1. března
2010 vyhlásila společnost ČD
Cargo. Je rozdělena do dvanácti kol, přičemž každé
kolo má určité téma. O kvalitě a zajímavosti snímků
rozhodují návštěvníci stránek fotosoutez.cdcargo.cz,
kde se také o soutěži dozvíte další podrobnosti. První
kolo na téma „Vlak tažený lokomotivou ČD Cargo
v modrém nástřiku“ zaujalo 46 osob. Nejvíce hlasů získal Jiří Strnisko z Olomouce
se snímkem „Ucelený vlak
s uhlím opouští stanici Jistebník při zapadajícím slunci“. Výsledky druhého kola
nazvaného „Vlak tažený lokomotivou ČD Cargo
v modrém nástřiku na železničním přejezdu“ ještě
nebylo zveřejněno.

ibžd

Liberec
17. září

P

STÁLE V PROVOZU. Souprava je dnes nasazována především na vytížené trati Praha hl. n. – Benešov u Prahy.

Pantografová jednotka
451.045-046, které
se mezi železničáři
přezdívá Talgo, prošla
velkou opravou. Při
té příležitosti byla
uvedena do stavu,
ve kterém se nacházela
po vyrobení.

pantograf číslo 451.045-046

J

ednotka byla vyrobena v národním podniku Vagonka Tatra Studénka na konci dubna
1966, tehdy ještě s označením
EM 475.1045-1046. Sloužila především na tratích Praha – Pardubice a Praha – Beroun. Od roku
1992 až do ledna 2010 jezdila
v šestivozové modifikaci. Letos

v únoru byla přistavena k provedení hlavní opravy do firmy Pars
nova Šumperk a změně barevného řešení do původní podoby.
Bohužel se nedochoval doklad,
v jakém stavu jednotka opustila závod, a tak byla zvolena
nejstarší verze, jejíž výkresová
předloha pochází z roku 1962.

N

edávno se objevily zprávy,
že „Panťáky“ míří do historie. Přístavby elektrických příměstských jednotek řad
451 a 452 do dílenských oprav totiž
skončily. Současně se psalo o tom,
že poslední jednotkou, která opravou prošla, byla 451.025-026. Při
té příležitosti ji vystylizovali
do podoby, kterou měla po výrobě, a výhledově určili k muzejním účelům. Méně známé je, že
podobný osud potkal také předposlední opravenou jednotku
451.045-046, přezdívanou Talgo.
Jednotka byla dodána na konci dubna 1966. Technicko-bezpečnostní zkoušku úspěšně
absolvovala 5. května 1966 na trati Praha – Kolín. Dislokována byla
do tehdejšího depa Praha střed
a nasazována na obvyklé výkony těchto jednotek v okolí Prahy.
Po zahájení provozu na trati Praha – Beroun v roce 1974 se jednotka
přesunula na toto vozební rameno
a zůstala mu věrná dalších 35 let.

Stanoviště strojvedoucího.

Odhalený rám. 

Ukázalo se, že se jedná o výjimečně spolehlivý stroj, neboť měsíční proběhy někdy přesahovaly 15
tisíc kilometrů. To je velmi úctyhodný výkon i dnes.

na trati Praha – Beroun, kde jezdila ve dvojici s jednotkou 451.041094. V roce 1992 padlo přelomové
rozhodnutí o nasazení šestivozových vlaků, složených ze dvou
hnacích a čtyř vložených vozů.
Byl to tehdy dosti odvážný krok,
a to i přesto, že se provoz pětivozových i šestivozových jednotek
zkoušel již počátkem 80. let. A tak
do jednotky přibyly vložené vozy
z jednotky 451.033-034. Naštěstí se ukázalo, že na rovinaté berounské trati není větší zátěž pro
elektrické vozy zásadní překážkou, a tak se otevřela osmnáctile-

V šestivozovém provedení

Do roku 1989 byly jednotky v okolí
Prahy provozovány téměř výhradně trvale spojené v ustálených
dvojicích, ale začátkem devadesátých let se začalo uvažovat
o nutnosti vyšší variability takto provozovaných souprav. Sledovaná jednotka byla v té době
stále pravidelně nasazována

foTO aUTOR (2x)

FOTO Martin harák

tá kapitola provozu šestivozových
jednotek. Během působení na berounské trati také získala jednotka přezdívku Talgo, a to díky své
neobvyklé délce.

Časté opravy ji zachránily

Zajímavostí bylo spojování těchto
šestivozových jednotek do dvojic
během výluk. Jednalo se bezesporu o nejdelší Pantografy, které byly
v provozu s cestujícími. Poprvé se
tak stalo v roce 1994 během rozsáhlé opravy mokropeského viaduktu.
Legendární jednotky i za těchto podmínek vždy obstály na výbornou a i ve dvanáctivozových
sestavách bez problémů dosahovaly své maximální rychlosti 100
km/h. Na druhou stranu patrně
nejvíce u šestivozových jednotek
trpěly kompresory a rozjezdové
odpory. Naštěstí měly určitou výhodu v tom, že vykazovaly vyšší
kilometrické proběhy než jednotky čtyřvozové, a proto byly častěji
přistavovány k hlavním opravám.
A možná právě to byl jeden
z důvodů, proč se na Talgo usmálo štěstí v době, kdy se rozhodovalo, které jednotky budou upraveny
do své povýrobní podoby k pozdějšímu zachování pro historické
účely. Během opravy se předpokládaný dobrý technický stav
jednotky potvrdil, a tak mohla
koncem letošního května, tedy
na měsíc přesně 44 let od svého
prvního výkonu, vstoupit do dalJAN CHROUST
ší životní etapy. 
Využito podkladů Zdeňka Michla.

RSM: Železniční stanice Telč
Významná památka
UNESCO se pyšní
zrekonstruovanou
výpravní budovou
a novým terminálem.

T

rať Kostelec u Jihlavy – Slavonice má jednu velmi významnou stanici – Telč.
Toto městečko s unikátní městskou památkovou zónou má
v provozu od 24. července 2010
nový přestupní terminál autobusové a vlakové dopravy.
V roce 2008 iniciovalo město snahu o přesunutí autobusového nádraží na pozemky ČD
v těsné blízkosti výpravní budovy železniční stanice. U zástupců
ČD se tato snaha setkala s porozuměním a po dořešení nejrůznějších variant financování došlo
k dohodě o prodeji pozemků ČD
městu a zahájení výstavby autobusového terminálu spolufinancovaného městem a EU .
Složky Českých drah přesunuly všechny své nutné prostory
do výpravní budovy a poté došlo k demolici všech nepotřebných objektů v okolí. Vytvořil se
prostor nejen pro zastávky au-

DŘÍVE. Před rekonstrukcí dominovala na fasádě budovy růžová.

NYNÍ. Opravené nádraží je součástí terminálu.

tobusů, ale i na parkoviště pro
cestující. Ve výpravní budově
se město jako investor zavázalo
provozovat veřejné prostory včetně WC minimálně po dobu pěti
let včetně všech služeb. V návaznosti na akci města přistoupily
ČD k rekonstrukci výpravní budovy. Po dohodě mezi všemi zúčastněnými nakonec bylo možno
rekonstrukci v roce 2009 zahájit
a v červenci 2010 ukončit.
V rámci rekonstrukce došlo
k přestavbě všech prostor pro
cestující veřejnost, zázemí pro
pracovníky Českých drah, vybudování nocležen, obnově fasády do podoby blízké původnímu
vzhledu a interiérů v barvách
typických městu Telč, přeložení
střechy, rekonstrukci hlavních
a vnitřních rozvodů a obnově
izolace proti vlhkosti, doplnění
nového informačního systému,
možnosti napojení na internet
a podobně.
Z výpravní budovy Telč se stal
velice útulný společný přestupní
terminál autobusové a vlakové
dopravy, který je důstojným vstupem domácích i zahraničních
návštěvníků do tohoto města.
lubomír Křivánek

FOTO autor (2x)

Autor je ředitelem RSM Brno.

o poledni mezi žst. Liberec-Horní Růžodol
a Karlov pod Ještědem se
na železničním přejezdu
v km 139,629 střetl nákladní automobil Avia se soupravou složenou z traťového
vozíku MUV 69 a přívěsného vozíku, který byl v čele
a po střetnutí vykolejil. Přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím
zařízením bez závor. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 510 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Dačice
18. září

V

podvečerních hodinách
mezi žst. Dačice a Slavonice se na železničním přejezdu v km 38,772 střetla
dodávka Mercedes Sprinter
s osobním vlakem 28323 (Regionova). Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži.
Škoda předběžně činí 240 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Brno.

Višňová
20. září

V

obvodu žst. Višňová se
ráno na železničním
přejezdu v km 194,565 střetl osobní automobil Toyota
Avensis s osobním vlakem
6356. Řidič automobilu byl
lehce zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez
závor. Osobním vlakem byl
motorový vůz 810.471-3.
Škoda předběžně činí 185 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem
23. září

O

dpoledne v žst. Ústí nad
Labem-Střekov najel
montážní vůz trakčního vedení SDC Ústí nad Labem
do konce stojícího nákladního vlaku Rn 54632. Při srážce byli lehce zraněni dva
zaměstnanci SŽDC. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

České Budějovice
24. září

O

dpoledne mezi žst. České Budějovice a Včelná
se na železničním přejezdu v km 115,134 střetl osobní
automobil Renault Laguna se spěšným vlakem 1935.
Spolujezdkyně v automobilu
byla lehce zraněna. Přejezd
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. V čele spěšného
vlaku byla rakouská elektrická lokomotiva Taurus
1116.147-8. Škoda byla předběžně vyčíslena na 120 tisíc
korun. 
(MirKo)

provoz a zahraničí

38/2010

průmysl
Vagony z Loun
míří do Itálie

S

polečnost Legios z Loun
podepsala smlouvu
s italským zákazníkem, firmou Ambrogio z Lombardie, pro kterou v letošním
a příštím roce vyrobí 100
kontejnerových nákladních
vozů pro nákladní přepravu. České vozy budou pro
provoz v Itálii schvalovány
tamním drážním úřadem
a poté budou na jihu Evropy
registrovány. Půjde o šestinápravový kloubový vůz pro
přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb. Finanční objem celé zakázky se
pohybuje v řádech několika
stovek milionů korun. Společnost Ambrogio je předním evropským operátorem
v kombinované přepravě.
Firmě Legios se podařilo
prorazit na italský trh jako
prvnímu zahraničnímu
výrobci nákladních vozů
od konce 2. světové války.
Výrobce z Loun, který vyrábí nákladní vozy pro klienty
v Česku a na Slovensku, Německu, Švýcarsku a Francii, dnes zaměstnává 900
zaměstnanců a patří k největším v regionu.

Česká lokomotiva
na zemní plyn

N

a Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně byla v září představena lokomotiva s pohonem na stlačený zemní
plyn. Dvounápravový
stroj 703.821-9 s pohonem
na CNG vznikl v letech 2009
až 2010 rozsáhlou rekonstrukcí z původní lokomotivy 703.023-2. Repase se
realizovala díky partnerské kooperaci firem Vít-

Rostou tržby, hlásí DB

zisk EBITDA 7,5 miliardy korun
a provozní zisk (EBIT) 2,9 miliardy korun. Investice do dálkové
dopravy dosáhly 332 milionů korun. Železniční regionální osobní doprava vykázala zisk EBITDA
17 miliard korun a provozní zisk
(EBIT) 10,7 miliardy korun. Investice do regionální drážní osobní dopravy dosáhly 2,9 miliardy
korun.
Díky růstu přepravených cestujících v drážní dálkové dopravě stoupl i celkový přepravní
výkon koncernu DB na železni-

Německý koncern DB
si v letošním prvním
pololetí značně
polepšil. Navíc obor
nákladní dopravy
a logistiky, těžce
postižený loňskou krizí,
těží z nastávajícího
hospodářského oživení.

V

ýnosy koncernu DB za první pololetí stouply o téměř
13 procent ve srovnání se
stejným obdobím loni na v přepočtu 410 miliard korun. Podnikání v Německu se na obratu
tržeb koncernu podílelo 65 procenty, ostatní Evropa 23 procenty,
asijsko-pacifická oblast 6 procenty, Severní Amerika 5 procenty a ostatní svět 1 procentem.
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (EBIT) stoupl
o 26 procent na necelých 22,3 miliardy korun, bez započítání odpisů (EBITDA) potom dosáhl 50,1
miliardy korun. Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT)
činil 9,4 miliardy korun. Podle
šéfa koncernu Grubeho je DB opět
na vzestupu.

firma investovala
v prvním pololetí
v přepočtu
63,8 mld. korun.
ci o 2 procenta na 38,1 miliardy
osobokilometrů. Přepravní výkon v autobusové dopravě stoupl o 2,9 procenta na 4,8 miliardy
osobokilometrů.

Přeprava nákladů roste

Finanční stabilita

V prvním pololetí se dluhy koncernu DB snížily o téměř 4 miliardy korun na 380 miliard.
Podle finančního šéfa DB Lutzeho je koncern schopen financovat
investiční výdaje ze svého cashflow a dále snižovat zadlužení.
Za uplynulé pololetí vynaložily DB
na investice 63,8 miliardy korun,
z toho téměř 50 miliard do dopravní cesty DB Netz. Finanční stabilita firmy je klíčem pro budoucí
další ambiciózní rozmach po celém světě. Investiční dotace státu do infrastruktury dosáhla 38,8
miliardy korun. Koncern DB představuje největší dopravní firmu
v Evropské unii, zaměstnává téměř 240 tisíc pracovníků a působí ve 130 zemích světa.

ZOTAVENÍ. Největší dopravní firma v EU vykázala v prvním pololetí zisk 9,4 miliardy korun před zdaněním.  FOTO martin navrátil (2x)

Méně regionálních, více
dálkových cestujících
kovice Doprava, ČD Cargo
a VUZ. Tišší chod lokomotivy umožnil snížit hlučnost
v kabině strojvedoucího
z 83 na 74 dB, stroj také spotřebuje méně paliva než
v původním provedení s dieselovým motorem. Plynová lokomotiva má zastavěný
motor tuzemského výrobce
TEDOM s typovým označením TG 250AV. Lokomotiva,
která je určena pro lehkou
posunovací službu na vlečkách a dopravu lehkých nákladních vlaků, dosahuje
max. rychlosti 40 km/h.

Kdo vlastní Škodu
Transportation

J

eden z největších českých průmyslových podniků a nejvýznamnější
výrobce kolejových vozidel v České republice mění
majitele. Novými vlastníky Škody Transportation, posledního výrobního
podniku pod křídly plzeňské Škody Holding, se stanou čtyři fyzické osoby.
Dva z nich jsou vrcholoví
manažeři holdingu, jeho
generální ředitel Tomáš Krsek a druhý nejvyšší muž
Michal Korecký. Dalšími
vlastníky se stanou Marek
Čmela a Jiří Diviš, manažeři zahraniční investiční společnosti Appian. Ta
jako dosavadní stoprocentní vlastník prodá podíly
všem čtyřem osobám. Podnik tak získá zcela transparentní vlastníky. Do divize
Transportation patří plzeňská Škoda Transportation,
Škoda Vagonka, Pars nova
Šumperk, MOVO Plzeň, plzeňský výrobce trolejbusů
a trakčních pohonů Škoda
Electric, vývojová základna
a akreditovaná zkušebna
VÚKV Praha a pražský výrobce výkonové elektroniky
POLL. 
(var, mah)

5

Počet přepravených cestujících
podniky z koncernu DB za pololetí vzrostl o 13,3 milionu osob
na 1,36 miliardy. Segment železniční přepravy lehce klesl o 0,4
procenta na 954 milionů cestujících. Regionální přepravy osob
klesly o 0,7 procenta, dálková přeprava osob stoupla o 1,9 procenta
a městská doprava posílila o 3,5
procenta. Hlavním důvodem pro

POPTÁVKA. Počet cestujících ve vlacích DB sice lehce klesl na 954
milionů, celkové výnosy společnosti však stouply o 13 procent.
pokles přepravy v drážní regionální dopravě byla prohraná výběrová řízení v minulých letech.
Šéf koncernu DB Grube si
od chystaného nákupu soukromého dopravce ARRIVA slibuje

kompenzaci ztrát na domácím
trhu. Výkony nakupovaných
nestátních dopravců totiž převyšují ztráty DB na domácím
německém trhu. Železniční dálková osobní doprava vykázala

Segment nákladní dopravy a logistiky koncernu DB zaznamenal
během prvního pololetí podstatný nárůst objemu železniční přepravy, a to o 40,1 procenta
na 203 milionů tun. Přepravní
výkon železničního carga stoupl o 18,8 procenta na 52,6 miliardy tunových kilometrů. Silniční
přeprava vzrostla o 14,6 procenta na 39,4 milionu tun. Letecké cargo stouplo o 28,6 procenta
na 586 800 tun. Námořní přepravy DB Schenker stouply o 23,1
procenta na 800 100 TEU. Železniční cargo vykázalo zisk EBITDA
3,2 miliardy korun při provozní
ztrátě (EBIT) 485 milionů korun.
DB Schenker Rail ve sledovaném
období investoval 3,7 miliardy.
Rostoucí železniční cargo znamenalo růst poptávky
po vlakových trasách podniku
infrastruktury DB Netz o 2,9 procenta na 508,5 milionů. Nestátní železniční podniky zvýšily
svůj podíl na vlakových výkonech
na německé síti o 2 procenta
na stávajících 19 procent. Podnik
infrastruktury DB Netz vykázal
za pololetí zisk EBITDA 18,1 miliardy korun a provozní zisk (EBIT)
6 miliard. Do rozvoje dopravní
cesty firma investovala 49 miliard korun a do osobních nádraží
dalších 3,5 miliardy korun. Segment osobních nádraží DB vykázal zisk EBITDA 4,7 miliardy
korun a provozní zisk 3,1 miliardy korun.
Roman Štěrba

Bílá kniha dopravy také o železnici
V

edoucí představitelé tří hlavních evropských železničních sdružení se 14. září setkali
v Bruselu s evropským komisařem pro dopravu Siimem Kallasem. Jednali s ním o budoucnosti
železniční dopravy. Zástupci
Společenství evropských železnic (CER), Sdružení evropských
správců železniční infrastruktury (EIM) a Evropského sdružení
železničního průmyslu (UNIFE) přednesli společné stanovisko k připravované Bílé knize
dopravy. Tento dokument, který komise právě dokončuje, bude

definovat dopravní politiku EU
na příští desetiletí.
V průběhu setkání s viceprezidentem Kallasem výkonný ředitel CER Johannes Ludewig,
předseda CER Mauro Moretti,
výkonný ředitel EIM Hendrik
Abma, viceprezident EIM Luc Lallemand, generální ředitel UNIFE
Michael Clausecker a předseda
UNIFE Hans-Jörg Grundmann
zdůraznili, že železniční sektor
může sehrát významnou úlohu
při řešení řady problémů, s nimiž
se doprava v Evropě musí vypořádat: ekonomické efektivity, udr-

žitelnosti, služeb zákazníkům
i bezpečnosti. Statistika Evropské komise potvrzuje, že železnice vykazuje snížené emise CO2
a ve srovnání s ostatními druhy
dopravy je bezpečnější.
Všechna tři sdružení jsou přesvědčena, že jedině zcela nový
politický rámec může vést k ekonomicky efektivnímu odstranění
emisí uhlíku v dopravě zejména
zavedením jednoho závazného
cíle pro emise z dopravy jako celku. Zároveň vytyčila následující
priority: 1) Cenová politika a regulace musejí zajistit podmínky pro

spravedlivou soutěž mezi všemi
druhy dopravy. 2) Lepší spolupráce
mezi jednotlivými druhy dopravy – je nutná podpora kombinované dopravy. 3) Liberalizace zvýší
efektivitu železničního sektoru.
4) Nedofinancování ze strany států narušuje konkurenci. 5) Železnice je připravena růst – brání
tomu ale překážky v oblasti investic do infrastruktury, bezpečnosti
a rozvoje vysokorychlostní železniční dopravy. 6) Interoperabilita
po celé EU pro fungující přeshraniční dopravu. 7) Sladění nekompatibilních verzí ETCS.
(hav)

slovensko
Více peněz z EU
a do vozidel

J

ak oznámil Ján Figeľ,
nový slovenský ministr dopravy, pošt a telekomunikací, modernizace
železničních tratí bude nadále pokračovat. Ministr zdůraznil, že Slovensko
musí mít odpovídající infrastrukturu na evropské
úrovni i na železnici. V současnosti se přehodnocuje
řada projektů a také finančních prostředků vynaložených na drážní stavby.
Úlohou této realokace je nasměrování více prostředků
tam, kde to Slovensko „nejvíce potřebuje“. Ministr
zdůraznil i velmi nedostatečné využívání evropského Operačního programu
Doprava, kde za sedm let
bylo využito pouze 11,5 procenta prostředků, což je velmi nízká úroveň. Současně
ministr přislíbil razantní
obnovu železničních vozidel, kde by moderní vlaky
měly do roku 2013 tvořit již
celou čtvrtinu vozidlového
parku na Slovensku.

Kultura cestování
na nádražích

L

oni v srpnu odstartovala společnost Železnice
Slovenské republiky (ŽSR)
projekt s názvem Moderní stanice, jehož cílem je
ve spolupráci se soukromými partnery obnovit vybraná nádraží. Modernizace
se tak dotkne řady nádraží – například jde o stanice
Bratislava Nové Mesto, Prievidza, Trenčín nebo Žilina.
Projekt je v plné kompetenci
společnosti ŽSR, která bude
vyhlašovat výběrová řízení. Cílem je zvýšení komfortu a kultury cestování,
ale také bezpečnosti cestující veřejnosti.

Železniční vagony
mají svoje váhy

V

obvodě železniční stanice Čierná nad Tisou
jsou v provozu čtyři kolejové
váhy, kde se přesnost vážení úředně ověřuje každé dva
roky. Jedna z nich se nachází i na tamní širokorozchodné trati (1 524 mm). Právě
tato váha se podrobila v létě
více než čtyřicetidenní periodické kontrole. Váha slouží na vážení nákladních
vozů širokého rozchodu
do maximální hmotnosti 120 tun. Rozdíly hodnot
mezi dynamickým a statickým režimem dosahovaly až 400 kg, takže tento
stav nesplňoval podmínky
na získání certifikátu na legitimní provoz. Ten získá
váha až od Slovenského certifikačního úřadu a poté
bude opět uvedena do provozu.
(mh)

krátké zprávy ze světa
Automobilkám
chybí dlouhé vlaky

Ústřední dispečink
za půl miliardy eur

Tunel u Grindelwaldu
bude mít 700 metrů

Spor s odbory
o výši odstupného

Ministerstvo
dopravy? Netřeba

Málo nasazovaných
d l o u hý c h
vl a k ů
a vys oké náklady
na energii činí pro
výrobce automobilů
použití železniční dopravy nerentabilní. K tomuto závěru
došla studie španělského svazu automobilového průmyslu ANFAC. Pokud by bylo více
750metrových vlaků, mohli by
autovýrobci ušetřit kolem třiceti procent logistických nákladů.
V současnosti jsou především nasazovány vlaky o délce 450 metrů, a to kvůli hornaté krajině
a velkému množství zatáček
na trati.

Ve francouzském Lyonu byl koncem června
uveden do provozu
nový ústřední dispečink pro region RhôneAlpes. V současnosti zde řídí
dopravu 40 železničních dispečerů. Do dvaceti let by měly
být všechny výhybky a návěstidla na všech tratích regionu
Rhône-Alpes řízeny z tohoto
nového ústředí, jehož stavba
si vyžádala půl miliardy eur.
Tento ústřední dispečink představuje pilotní program pro společnost RFF. V celé Francii má
vzniknout patnáct podobných
dispečinků.

Švýcarská soukromá
železniční společnost
Ber ner OberlandBahnen (BOB) plánuje na trati Interlaken
– Grindelwald mezi stanicemi Zweilütschinen a Lütschentan stavbu 700 metrů dlouhého
tunelu. Ten má zabránit pádu
lavin, kamení, případně kalamitního dřeva. Dnes je trať
chráněna jen původními skalními galeriemi. Náklady na nový
tunel jsou odhadovány na 20 milionů švýcarských franků. Výstavba má započít na jaře 2011.
Na novém úseku se narovnají tratě.

Společnost DB Schenker Rail je ve sporu
s odborovou organizací Solidarita. Německé dráhy loni získaly
soukromou nákladní dráhu PCC
Rail a s ní propojenou PTK a zařadily je pod střechu DB Schenker Rail Polska. Spor vzplál kolem
výše odstupného. DB nabízí sedm
měsíčních platů, nejvýše však 35
tisíc zlotých, odbory ale požadují
60 tisíc zlotých pro všechny propouštěné zaměstnance. Ve své
pololetní zprávě konstatovaly
Deutsche Bahn „neuspokojivé
hospodářské výsledky“ své dcery v Polsku.

Politické změny přinesly po maďarských
volbách, konaných
v dubnu, i změny
v počtech státních ministerstev. Místo třinácti jich
bude nyní o pět méně, tedy osm.
Agenda zrušeného Ministerstva
dopravy byla přidělena nově zřízenému Ministerstvu pro národní rozvoj. Novým ministrem
se stal dosavadní ministr dopravy, čtyřiapadesátiletý právník Tamas Fellegy. Za dopravu
je na „novém” ministertvu odpovědný státní sekretář Janos
Fomagy.

(sh, kla)
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kam jet
V Mladé Boleslavi
o týden později

Transverzálka má
za sebou století

D

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

Slovensko

Ř

íká se jí také někdy severočeská transverzálka. Řeč je o poměrně dlouhé
a sklonově velmi náročné
železnici, kterou nechala
na samém konci 19. století vybudovat bohatá uhelná
železniční společnost Ústecko-teplická dráha. Její
poslední dokončený úsek
Mimoň – Liberec byl dán
do provozu 17. září 1900.
A právě sté výročí tohoto počinu si připomněla veřejnost o víkendu 18. a 19. září.

W. Allen (*1935) – americký filmový herec a režisér:
Ne že bych se bál zemřít. Jenom bych... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Číslovka; škrabák u pluhu; návštěvník; kulečníkový
úder; vánoční ryba; seveřan. – B. Svazek obilí; husitská zbraň; patřící
Otovi; výklopný úzkokolejný vozík; španělská polévka; poškození
dřevin zvěří. – C. Nápor; nedoplatek; Olda; výzvy; aromatické koření;
ušlechtilá odrůda vápence. – D. Harmonie; likérníky; malajská dýka;
druh palmy; opeřenec; tábořiště; pobídka. – E. Druhé sportovní
utkání; rataj; příběh (z angl.); duchovenstvo; starogermánský znak;
stromořadí. – F. TAJENKA. – G. Korálový ostrov; roh místnosti;
šalba; letadlo; filmová hvězda; líh. – H. Předložka; pružná větev;
cyklohexanon; kanadský rockový hudebník; sluneční úžeh; popruh
(v nář.); kus ledu. – I. Přístroj; vědro u studny; otlučeno; pracovat
na stavu; čajový alkaloid; rýžová pálenka. – J. Amilův přítel;
násobeno; Rus (přenes.); slitina železa a niklu; protiklad; nadšení. –
K. Temnota; ženské hlasy; dámský klobouček; úrodné místo v poušti;
značka rostlinného tuku; sloní špičák.

obuví; zkratka oddělení v nemocnici. – 8. Popravčí; halit; trnovník.
– 9. Přesně (ob.); části svíček. – 10. Lazebník; získat lovem. – 11. Drop
(zool.); trampský přístřešek; značka barviva na vajíčka. – 12. Jednotka
hlasitosti; částice hmoty; starověké počitadlo. – 13. Mléčný výrobek;
jméno herečky Mandlové. – 14. Prováděti chirurgický zákrok. –
15. Přívěsy; japonský oděv. – 16. Svinovací závěsy; někdo (kniž.);
tvoje. – 17. Plošné míry; rozpínavá látka; jev. – 18. Rovněž (kniž.);
štěrbina. – 19. Obtížný hmyz; část elektromotoru. – 20. Jméno psíka;
madridský fotbalový klub; teplická SPZ. – 21. Naplněn; jednostěžňová
plachetnice; skupina P. Habery. – 22. Výložník; vřesovec (zahrad.).
– 23. Závazné pravidlo; kiosk. – 24. Střešní žlab; útok; avšak. –
25. Lihovina; Sarmat; šachová figura. – 26. Ochucován solí; alžírské
víno. – 27. Včelí společenství; nátěr.

SVISLE: 1. Prkenný strop (v nář.); Zolův román. – 2. Pivovarnická
surovina; úsek. – 3. Možná; vstup; úřad (zast.). – 4. Proud; žebrák
(v mariáši); první housle. – 5. Řemeny na řízení spřežení; sličnost.
– 6. Zpěvohra; neživá divadelní postava. – 7. Shluky rostlin; opatřen

Autor: Petr Hajniš

NÁPOVĚDA: A. vrat, B. olla, E. runa, 11. Otis, 22. erika.
Znění tajenky:
NECHTĚL BÝT U TOHO KDYŽ SE TO STANE

en železnice jsme většinou slavili v sobotu
25. září, výjimečně i dříve.
V Mladé Boleslavi se ale rozhodli, že na to půjdou opačně a zvláštní akce připravily
na sobotu 2. října. Přímo
na nádraží Mladá Boleslav
hl. n. naleznete výstavu vozidel JLV (nejmodernější lůžkový, restaurační
vůz s možností občerstvení) a výstavu salonních
vozů, zejména toho, který
sloužil českému korunnímu princi Františku Ferdinandovi d´Este, jehož smrt
v Sarajevu se stala záminkou pro rozpoutání světové
války. Na malé i velké zde
čeká Kinematovlak a Vláček Hráček. Můžete využít
příležitosti a prohlédnout si
areál depa kolejových vozidel a projet se zde na šlapací drezíně. Slon Elfík bude
mít připravené drobné dárky pro děti. Z centra města
na hlavní nádraží bude lidi
svážet kyvadlový historický
autobus.
Nesmíme ovšem zapomenout na parní jízdy. První zvláštní vlak vyjíždí již
v 7.35 hodin směr Bakov nad
Jizerou – Dolní Bousov – Sobotka. Kdo si chce přispat,
může jet v 10.23 nebo 14.11
hodin. Kromě toho jsou naplánovány jízdy Regionovou do areálu automobilky
(v 8.40, 10.40, 13.14., 14.40
hodin) a opět parní soupravy ve směru na Sudoměř
– Mšeno (v 10.44 hodin). Celodenní přestupní jízdenka
stojí 20 korun, děti do 15 let
mají jízdu zadarmo. (hop)

Nejslavnější železniční inženýr
Jan Perner se dožil
pouhých třiceti let,
přesto sláva jeho práce
přečkala až do dnešních
časů. Zná ho snad
každý železničář.

V

rchní inženýr státních drah,
neúnavný propagátor a houževnatý realizátor železnice se
narodil 7. září 1815, tedy před 195
lety, v Bratčicích na Čáslavsku.
Ve škole míval problémy s náboženstvím a pravopisem. Zprávy
o technickém pokroku na něj působily tak silně, že ač prvorozený
syn polabských mlynářů, zřekl se
dědictví a odešel do Prahy za studiem techniky. V roce 1830 složil
přijímací zkoušku na pražském
Královském stavovském technickém učilišti ve svatováclavském
semináři v Dominikánské ulici.

První úkoly

V roce 1836 jako začínající projektant odešel za prací do světa. Im-

Futuristicky pojatá Pernerova
socha v České Třebové. FOTO Apk
pulzem byla nabídka budovatele
budějovické koňky, projektanta
a stavitele první železnice v Rusku Františka Antonína Gerstnera, který lákal české absolventy
polytechniky na inženýrská mís-

ta do Ruska. Jednadvacetiletý
Jan Perner byl přijat, absolvoval
studijní cestu do Belgie a Anglie, tedy do zemí, kde se stavbou
železnice již určitě zkušenosti
byly. Ale to netušil, že sebevědomý a despotický Gerstner ho
bude potřebovat jen jako pomocníka a ne jako vědce. Po čase spolupráce skončila a Perner se vrátil
domů.
Z novin se ale dozvěděl o činnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda, která začíná budovat
železnici z Vídně napříč Moravou. Jeho novým působištěm se
tedy stalo stavební ředitelství
Ferdinandovy dráhy. Ve věku 24
let se objevil ve službách nových
státních drah.
Za plat 120 zlatých měsíčně
provedl Jarn Perner trasování
dráhy Olomouc – Praha, byl stavbyvedoucím úseku Pardubice
– Praha, ve spolupráci s architektem Junglingem stavěl pražské
nádraží, zabýval se trasováním
dráhy pražsko-drážďanské...
Jeho sebevědomé, možná až aro-

pobytu 2 noci. Cena za 1 noc a za celý bungalov je 1 120 Kč, cena
za 1 noc a celý srub je 800 Kč.
• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní
hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV, balkon,
cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč
ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.

• 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

ČR

• 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.,

gantní vystupování zapříčinilo
i konflikty řešené až u nejvyšších
politických orgánů ve Vídni, pověst jednoho z nejschopnějších
železničních inženýrů ho ovšem
zachránila.

Smrt na vrcholu slávy

Veškeré spory byly ale zapomenuty, když do Prahy přijel první vlak. Perner byl potom plně
zaměstnán na železnici z Prahy
do Drážďan. Obdržel titul vrchního inženýra. Dne 9. září 1845
se vracel z Olomouce do Prahy.
Po průjezdu tunelem u Chocně sestoupil na spodní schůdek
vozu a ohlédl se, zřejmě na tunelový portál. Byl zasažen sloupem,
který stál u vjezdu na nádraží.
Ten jej srazil k zemi.
Navzdory těžkému zranění
pokračoval v cestě do Pardubic.
Druhého dne, 10. září, zemřel
v domě svých rodičů. Je tomu 165
let, co tehdy třicetiletý Jan Perner
odešel na věčnost. Člověk, který
by neměl být zapomenut.
Jan Vydra

Slavnosti se přirozeně
neobešly bez jízd parních
vlaků. Společnost železniční výtopna Jaroměř, jež
byla organizátorem oslav,
vypravila pod hlavičkou
dopravce MBM svůj vlak,
tažený Bejčkem 423.0145,
z České Lípy do Liberce
a zpět a liberečtí zase soupravu v čele s Kafemlejnkem 310.0134 v opačném
směru.
Fandové dráhy si nenechali ujít možnost svézt
se motorovým vozem M
131.1081 po běžně neprovozované trati mezi Mimoní
a tamním starým nádražím, nad jejímž dalším osudem visí velký otazník.
Nechyběla tu hudba a kromě páry a dýmu tu voněly
i speciální perníčky. Zástupy lidí proudily novým
příjezdovým podchodem
v Liberci do staré výtopny
na výstavu modelového kolejiště rozchodů H0 a H0e
KŽM Liberec a po městě vyjela historická tramvaj.
V ČD centru, poněkud „obklíčeném“ pokračující opravou nádražní budovy, byly

ke koupi obrazy se železničními motivy. V Jablonném,
v tamním muzeu na nádraží, si lidé mohli mimo
jiné nechat podepsat „životopis“ severočeské transverzálky autorem Zdeňkem
Šindlauerem. Ráz oslav
ÚTD-transverzály, jak bývá
tato jedna za nejhezčích
tratí u nás označována, vylepšilo příznivé počasí.
O dobové vláčky tu byl rozhodně zájem. 
(mn)

TV, pokoje jsou umístěny v zahradě s vlastní terasou, cena za noc
a osobu se snídaní je 480 Kč, min. délka pobytu 2 noci.
• České Švýcarsko, Mikulášovice, hotel Ron – ubytování ve stylově
zařízených 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zař., TV, lednicí
nebo 2lůžkových apartmánech. Cena za osobu a noc se snídaní
v pokoji je 480 Kč, v apartmánu 580 Kč. Od 1. 10. 2010 platí pro
klienty nad 50 let sleva 7 = 5.
• Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26. 11.
Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté švédské
stoly), 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště (bez
přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station (od 6 let).
1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH OSOB ZDARMA.
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
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Kvalita služeb ČD
na východě Čech

7

Potěšení našel v pohybu

V

e dnech 27. až 29. srpna jsem provázel někoho do Hradce Králové a zpět
a ve volném čase jsem se věnoval oblíbené zábavě: jízdě
po tratích, po kterých jsem
ještě nejel (v rámci SONE+
a dodatečných jízdenek).
Dovoluji si vám podat následující zprávu.
Použil jsem vlaky: 172,
5658, 982, 16466, 16406,
26408, 6411, 793, 5817, 5512,
5413, 1873, 15755, 5120, 1749,
850, 5614, 171. Dopravní nabídku bych zhodnotil takto: dvouhodinový taktový
základ na většině tratí je
výborný, návaznosti, přestupní možnosti a časy
dostačující. Většina vlaků byla přijatelně vytížena. Vozový park jsem našel
překvapivě u všech vlaků
výborný. I staré „osmsetdesítky“ byly ve velmi dobrém
stavu, čistota vynikající,
včetně záchodků, kde jsem
všude našel papír, většinou
i mýdlo. Oceňuji klasická
okna, která se dají otevřít.
Pomalou jízdu jsem zaregistroval jen na málo úsecích.
Čekal jsem to mnohem horší. Přesnost byla téměř
na 100 procent! I v případě,
kdy vlak nabral zpoždění
5 až 10 minut, většinou to
na trati dohnal.
Práce personálu se dá popsat jako neustálá přítomnost. Po každém zastavení
následovala kontrola, resp.
prodej jízdenek. Vystupování vlakové čety hodnotím
jako vstřícné, profesionální. Nádraží Pardubice hl. n.
a Hradec Králové hl. n. jsou
na docela slušné úrovni.
Turnov působí renovovaně,
i když s nedodělky, ostatní
nádraží skrovně, leč čistě.
Zklamala mě ovšem stanice
Mladá Boleslav hl. n. Přeji vám tedy, abyste úspěšně
pokračovali v tomto trendu.

Daniel Lukáč

Tragédie u nádraží
v Chebu v roce 1938

U

ctít památku hrdinů
zastřelených při obraně nádraží v Chebu v boji
proti nacistům přišlo k budově nádraží vedení města Cheb v čele se starostou
a místostarostou i tajemníkem úřadu. Co se v Chebu
v září před 72 lety na tom-

Alice Vaculová

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Ohlédnutí
ke Dni železnice
Když se slaví, je čas
také na nostalgické
vzpomínání na dobu
mládí a červených čepic.

P

VOLNÝ ČAS. Dobrou náladu si Ivan Januška udržuje pravidelným sportem. Miluje především tenis a běh.

R

odiče Ivana Janušky byli
v Hevlíně velmi oblíbení.
Když se narodil, celá vesnice čekala, jestli bude plakat,
nebo ne. Když se tak stalo, radost byla nasnadě. Oba jeho rodiče jsou totiž hluchoněmí, tedy
neslyší ani nemluví. Ivana vychovávala hlavně jeho babička,
která právě slaví 98. narozeniny.
„Maminka chodila asi tři roky
do speciální školy pro hluchoněmé a umí psát a číst. To bohužel
neuměl můj tatínek, který pocházel z malé slovenské vesničky,
kde tehdy nebyly žádné možnosti speciální výuky. Nejdříve mě
učila mluvit babička – převážně slovensky, češtinu jsem pak
doháněl až ve škole,“ vzpomíná
na své poněkud neobvyklé dětství jeden z našich nejlepších
tenistů-železničářů.
„Již léta je mým velkým koníčkem tenis, který jsem začal hrát
ve čtrnácti letech. Tehdy jsem
začal hrát s vrstevníky na obyčejné hlíně, nikoli na antuce.
Na primitivním kurtu jsme pořádali turnaje minimálně jednou do měsíce. Asi nejvíce jsem
se v tenisovém světě našeho re-

FOTO AUTOR (3x)

čtyřiceti- a později i padesátiletých hráčů.

Pro signalistu Ivana
Januška je tenis
neoddělitelnou
součástí života.
I dnes dokáže obsadit
na mistrovství
železničářů jedno
z prvních míst
a v minulosti zabodoval
i v triatlonu.

Vášeň pro tenis

to místě stalo? Tehdy, dne
12. září 1938 po Hitlerově
projevu v Norimberku, začalo povstání henlainovců
v českém pohraničí. Už následující den bylo v Chebu
vyhlášeno stanné právo.
V podvečer ve středu
14. září 1938 chtěl český policejní oddíl vykonat úředně
nařízenou domovní prohlídku v hotelu Viktoria nedaleko chebského nádraží.
Právě v hotelu bylo chebské
sídlo sudetoněmecké strany. K prohlídce měli četníci důvod – získali poznatky,
že tu nacisté ukrývají své
zbraně. Výzva „Jménem zákona otevřete!“ zůstala nevyslyšena. Sudetští Němci
se v hotelu zabarikádovali a začali střílet. Jako první byl zasažen strážmistr
Jan Klenner. Zastřeleni byli
i dva železničáři – pětadvacetiletý zřízenec Emanuel
Bláha a třicetiletý vrátný
ČSD Václav Tejček. Oba běželi pomoci těžce zraněnému četníkovi. Všichni
zahynuli v palbě kulometů. Událost nyní připomíná
pamětní deska na budově
chebského nádraží.

pošta

Železný muž

V PRÁCI. V Hrušovanech nad Jevišovkou vykonává službu.

IVAN JANUŠKA

N

a dráhu nastoupil v roce
1976, vystřídal řadu stanic na Znojemsku. Již tehdy
sportoval a závodně běhal.
V roce 1984 měl čas na 1 kilometr 2 minuty 28 sekund,
což ho řadilo k nejlepším
v ČSSR. Ve stejném roce absolvoval tenisový kurz v Přerově
a posléze začal s trénováním
v ČR a později i Rakousku. Je
již 73násobným dobrovolným dárcem krve. V současnosti pracuje jako signalista
Českých drah ve stanici Hrušovany nad Jevišovkou.

gionu etabloval, když jsem jako
velmi mladý muž porazil nejlepšího tenistu ze znojemského
okresu. To tehdy na tenisové scéně vyvolalo velký rozruch,“ říká
s úsměvem rodák z Hevlína v česko-rakouském pohraničí.
V současnosti mimo svého zaměstnání na železnici zastává
Ivan Januška post předsedy tenisového oddílu v Šanově nedaleko

Ivan Januška několikrát absolvoval triatlon neboli soutěž o železného muže. Na mezinárodním
mistrovství republiky v roce
1985 v Karlových Varech dokonce
skončil na šestnáctém místě s časem 10.17 hodin. „Pro nezasvěcené – šlo o plavání na vzdálenost
3,8 km, 180kilometrovou jízdu
na kole a maraton v délce 42,195
kilometru. V té době ještě nebyly
neopreny, a tak jsme v osmnáctistupňové vodě všichni pěkně vymrzli,“ vzpomíná.
Sportování mu přináší potěšení nejen pro tělo, ale i pro duši.
„Tenis, volejbal, lyžování, kuželky, jízda na kole či společné
výšlapy jsou pro mě relaxem, dobíjením baterek, způsobem, jak
odbourat stres,“ říká.

Setkání se Zátopkem

Hrušovan nad Jevišovkou, kde si
zároveň nedaleko kurtů postavil
nový rodinný dům. Na kurtech
trénuje na zápasy v železničářských turnajích, kterých se
zúčastňuje v tuzemsku i v zahraničí. Na přeborech republiky
obsazuje vždy většinou nejhůře
páté místo. V minulých letech
například vyhrál veteránské mistrovství republiky v kategorii

Když Ivan Januška absolvoval
vojenskou službu u železničního vojska, dostal se jako velitel
čety na několik měsíců do Prahy.
„Pamatuji se, že jsme v roce 1977
pomáhali bourat starý most Barikádníků v Holešovicích. Tehdy jsme měli stanové městečko
v Troji. Šel jsem si po zaměstnání zaběhat a u jednoho z obchodů jsem zahlédl povědomého
člověka. Okamžitě mi došlo, že
je to olympionik Zátopek. Odvážně jsem ho oslovil a dali jsme se
do přátelského rozhovoru. Pozval
mě dokonce na druhý den k sobě
domů. Bylo to úžasné setkání,
ze kterého mám dodnes fotografii s věnováním a vzpomínku
na společný desetikilometrový běžecký trénink,“ vzpomíná
s úsměvem. 
MARtIN HARÁK

atřím již mezi důchodce – bývalé zaměstnance Českých drah. A to již
hezkých pár let. Železnice
se čím dál víc mění, někdy
k lepšímu, jindy zase třeba nesplňuje představy nás,
starších železničářů, přesto se zájmem sleduji, co se
na té dráze děje.
Ke Dni železničářů bych
chtěla popřát všem lidem
na dráze hodně úspěchů,
pevné nervy a hlavně zdraví. Na železnici jsem začala pracovat před více jak
50 lety – jako nejmladší výpravčí na trati. Je to dlouhá
doba, ale zážitky se mi vybavují jako dnes. To ještě jezdily parní lokomotivy, lidé
mávali z okýnek a my, děvčata, jsme se na ně smály.
Škoda že dnešní doba nepřeje červeným čepicím. Už jen
v některých stanicích zůstává tento symbol výpravčích,
a to včetně výpravek vlaků
cestujícími zvaných plácačka. Na té mojí bývalé staničce, kam se ráda občas zajedu
podívat, jsou změny patrné.
Musím přiznat, že i k lepšímu. Slouží zde nová generace žen – výpravčích na celé
trati. Ale to nic, třeba se
doba červených čepic nějakým způsobem vrátí. V této
souvislosti přikládám verše,
které mi věnoval cestující
na začátku mé kariéry.

Ženě v modrém

Můj obdiv patří Vám,
ženě v modrém
s červenou čepicí,
když Vás tak často vidívám
zkrotit ocelového oře
něžnou pravicí.
Oř ohněm a parou sršící
klidně stojí, aniž se plaší,
pak dál uhání silou kypící,
poslušen znamení
ruky Vaší.
Jistě kouzelnou píšťalku
máte jak krysař
z pohádky na myši.
Když na ni zapískáte,
hned každý do vlaku
pospíší.
Vám patří obdiv
cestujících všech,
jim zas Váš úsměv hřející.
A jistě mnohý muž
ve svých snech
zří ženu v modrém
s červenou čepicí!

Marie Nováková

Díl 25.: Cisterny létají vzduchem (1)
Přiznávám, že vložené
směny jsem nikdy
neměl rád. Často
se na nich totiž
něco semlelo.

V

e 22.50 hodin jsem dostal předhlášku na vlak
Pn 5791. Byl to pokyn,
abych podle jízdní doby příslušného vlaku zavřel včas závory.
Zatočil jsem šestatřicetkrát klikou raději ihned, abych nezapomněl. Výpravčí nařídil postavit
pro vlečkový vlak posunovou cestu ze 3. koleje. Přestavil jsem
výhybky, splnění ohlásil výpravčímu a v poklidu čekal dál.
Udělal jsem si pohodlí, zul těžké pracovní boty a vzal si nedovolenou, leč pohodlnou obuv.
Pantofle. Po půlnočním osobáku
měla být pauza. Vlečkový vlak L6
s 8 vozy se pomalu rozjel do stou-

pání ze třetí koleje tažen lokotraktorem T 444. V kabině, která
byla uprostřed lokomotivy, jsem
už rozeznával známé tváře. Pak,
dodnes nevím proč, jsem se otočil směrem ke vjezdu. Na pohled,
který se mi naskytl, do smrti
nezapomenu!

Uviděl jsem
železniční apokalypsu

Z lesa doslova vylétl, rychlostí
v těch místech nevídanou, nákladní vlak 5791. Rozsvícená
obrysová světla a reflektor vypadaly přímo strašidelně. Podvědomě a podotýkám, zcela zbytečně,
jsem se podíval na páku vjezdového návěstidla. Byla pochopitelně dole, v základní poloze. Žádný
vjezd jsem přece nestavěl, zabezpečovací zařízení stejně nic podobného nedovolovalo. Moje
konání bylo výjimečně rychlejší než myšlenky. Jak jsem popadl návěstní svítilnu, která byla

D

ne 25. února 1973 jsem
šel na noční směnu. Nikoli jako výpravčí, ale na stavědlo
číslo 1, neb signalistovi se měla
telit kráva. Fakt. Podotýkám,
že 25. únor patřil k nevýznamnějším dnům v roce. Byl to totiž
Den vítězství pracujícího lidu.
Služba mi probíhala pohodově. Dělal jsem, co mi výpravčí
nařídil, nic jsem neřešil. Posunovalo se hlavně na druhé straně stanice.

v opačném koutě stavědla, nevím. Jak jsem se ocitl před stavědlem přímo v kolejišti, nevím.
Dával jsem usilovně návěst,
tehdy 50, Stůj, zastavte všemi
prostředky.
Rozjetý vlak 5791 ale stále nezastavoval! Jel rychleji a přímo
na mne. V kabině nebylo nikoho
vidět, což působilo úplně neskutečně. Ohlédl jsem se na vlečkový
vlak L6. Tam mě naštěstí viděli
a začali brzdit. Na poslední chvíli jsem uskočil z kolejiště na stezku. Kolem mne se přehnala masa
železa a následovala ohromná rána. Okamžitě začaly létat
vzduchem dvacetitunové cisternové vozy jako havrani při náletu. Pak nastalo ticho. Rozhlédl
jsem se a uviděl železniční apokalypsu. V mé těsné blízkosti byly
do sebe zaklíněny zcela nové čtyřosé cisterny. V jednom místě i dvě
na sobě. Celkem jich bylo takhle
rozhozeno v kolejišti devět.

Kdo vylezl ze Sergeje

Lokomotiva od vlaku 5791 T 679
– Sergej – se utrhla od vozů a zatlačila odjíždějí vlak L6 hluboko
do stanice. Zavolal jsem výpravčího Tondu Mouchu a vyštěkl
na něj: „Projeli to, srazili se, jdu
tam.“ Nic nechápal, jen se ptal:
„Co se stalo, co se stalo?“ Rychle
jsem se obul a běžel podle navršených vozů směrem k lokomotivě vlečkaře. Na mašině byli lidé,
které jsem znal a o které jsem se
bál. Byli potlučení, krev na obličeji i na rukou, ale žili a po chvíli i slezli z lokomotivy.
Na Sergeji jsem stále nikoho neviděl. Zprvu jsem si myslel, že tam snad ani nikdo není,
ale pak vylezli ze zadního stanoviště strojvedoucí i pomocník,
zjevně nezraněni. Udiveně zírali na dílo zkázy kolem sebe. Jak
se to jen mohlo stát?
Otakar Drahorád

Pokračování v čísle 40.
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za poznáním

kam jet
Motoráčky jedou
na závodiště
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Ve městě uprostřed Moravy

V

Pardubicích se v neděli 10. října znovu pojede
„Na koníčky motoráčkem“.
Při příležitosti konání Velké pardubické bude totiž
v provozu pět párů motorových vlaků tvořených dvěma Hurvínky a jedním
vloženým vozem na trati
Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem – Pardubice závodiště a zpět.
Odjezdy z Pardubic hl. n.
jsou v 10.00, 11.08, 13.43,
14.39 a 15.48 hodin, odjezdy ze závodiště pak v 10.13,
11.21, 13.55, 14.52 a 16.14 hodin. Ještě dodávám, že rosické muzeum ve vodárně
bude mít po oba víkendové
dny otevřeno.

Setkání modelářů
a sběratelů

V

ýměnné setkání přátel železnice, modelářů
a všech sběratelů předmětů se železniční tematikou proběhne v menze VŠE
v Opletalově ulici v Praze. Akci pořádá firma Pragomodel. Sobotní „burzy“
se tu od 8 hodiny uskuteční 16. října, 6. a 27. listopadu a 18. prosince. Vedle
toho Klub železničních cestovatelů zve na výměnná
setkání do kulturního sálu
Masarykova nádraží v Praze, a to v sobotu 9. října, 13.
listopadu a 11. prosince (začátek vždy v 7 hodin). A nakonec Pardubický spolek
historie železniční dopravy
vás zve do kulturního sálu
depa v Pardubicích (příchod z ulice 17. listopadu),
kde se burzy uskuteční 23.
října a 11. prosince.

Čertovy schody
slaví půl století

V

sobotu 9. října si připomeneme už půl století od zahájení provozu
na železniční vlečce Velkolomu Čertovy schody (VČS)
u Berouna. V provozu budou osobní vlaky mezi nádražím v Berouně a horní
stanicí vlečky VČS. Pro návštěvníky bude připravena
výstava lokomotiv a doprovodný program. Objevit by
se tu měly vlaky s lokomotivami 213.902, T 435.0108
a 114 Posázavského Pacifiku. Akci pořádá Výtopna
Zlíchov.

Toulky kolem
kolejí a stavědel

K

ŽC vás zve na dva víkendové výlety na Českotřebovsku. V sobotu 9. října se
uskuteční (bezpečné) Putování pod trolejí LVIII aneb
Po stopách slavných. Sraz
je buď v Letohradu po příjezdu Os 20005 (příjezd
13.05 hodin) a Os 2004 (příjezd 13.29), anebo Lichkově (po příjezdu Sp 1909).
Na programu je mimo jiné
jízda do Miedzylesie a chůze
ke státní hranici s prohlídkou elektrického „dělení“
v trakčním vedení. V neděli
čeká zájemce toulání kolem
spojovacích tratí a exkurze po stavědlech uzlu Česká Třebová. Jeden ze srazů
je v 8.16 hodin v žst. Třebovice v Čechách po příjezdu
Os 23711. Další informace
najdete na webových stránkách www.kzc.cz.
(mn)

HORNÍ NÁMĚSTÍ. Centrum Olomouce působí oddychově. Najdete tu trojici překrásných kašen a světově oceněný sloup Nejsvětější Trojice. 

Kdysi hlavní zemské
město má svým
návštěvníkům stále
co ukázat, ať přijedete
v jakékoli roční době.
Jsou tu památky ze
starobylých časů
i aktuální kulturní
a sportovní eventy.

O

lomouc se v posledním
dvacetiletí rychle probouzí do krásy. Nabízí mnoho
zajímavých objektů architektury, umění a stavitelství. V roce
2000 se dokonce vyšvihla na Seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, a to díky
jedinečnému, 32 metrů vysokému sloupu Nejsvětější Trojice. Pokud jste tu dlouho nebyli, určitě
nebudete zklamáni. Prohlídku
můžete začít na Horním a Dolním náměstí, kde se nachází jak
zmíněný sloup, ale i třeba radnice. Z nádraží sem dojedete z nového terminálu tramvají, ale není
to daleko ani pěšky.

Kašny staré i nové

Jako jedna z mála v republice má
tahle radnice orloj. A to ne ledajaký, vyvedený hezky ve stylu socialistického realismu. Jeho figury
se na rozdíl od pražského dávají
do pohybu pouze v pravé poledne. Kdo chce vylézt na 75 metrů vysokou radniční věž, může
si koupit v městském infocentru

vstupenku a vyslechnout komentář od přidělené průvodkyně.
Horní náměstí předkládá hned
trojici kašen – kromě Caesarovy
a Herkulovy i moderní Arionovu
kašnu od olomouckého rodáka
I. Theimera. Na sousedním Dolním náměstí zurčí voda v kašně
Neptunově a Jupiterově. Merkurova kašna šplouchá na křižovatce ulic 28. října a 8. května,
uprostřed náměstí Republiky stojí kašna Tritonů.
Ve městě najdete všechny historické slohy, ovšem baroko převažuje. „V neposlední řadě je
Olomouc i město zeleně, celé
městské jádro je obklopeno prstencem městských parků, které nyní procházejí rekonstrukcí.
Letos jsme zahájili obnovu tzv.
Rudolfovy aleje, jedné z nejcennějších v ČR, tak, aby připomínala pohodu období konce 19.
století,“ láká do města jeho primátor Martin Novotný.

Kostely a chrámy

V Olomouci se nachází i řada církevních památek – kostely Panny Marie Sněžné, sv. Michala,
sv. Jana Sarkandra, sv. Gorazda a také chrám svatého Mořice.
Dominantou města je ovšem katedrála svatého Václava, jedna
ze dvou metropolitních v republice, s druhou nejvyšší věží v ČR
vysokou 100,6 metru. Sídlo olomouckého arcibiskupství, honosná barokní stavba, pochází
ze 17. století, ale ve městě najdete i románský biskupský palác.
Klášterní Hradisko je prvním sa-

FOTO CZECHTOURISM

mostatným klášterem na Moravě
pocházejícím z 11. století. Výčet
by nebyl úplný bez kapucínského kostela, barokní tereziánské
zbrojnice a jezuitského konviktu. Kromě katolíků a evangelíků tu má svatostánek i církev
pravoslavná.
Pokud vyrazíte s dětmi, rozhodně je nezapomeňte vzít na Svatý
Kopeček (autobusem č. 11 od nádraží), kde je jednak monumentální barokní chrám, povýšený
roku 1995 papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor, ale
hlavně příjemná zoologická zahrada s řadou přírůstků.

SVATÝ KOPEČEK. K monumentálnímu baroknímu chrámu se
od nádraží dostanete autobusem číslo 11.

FOTO JIŘÍ BERGER

OLOMOUC
REGION CARD

T

uto kartu si můžete koupit
mimo jiné v olomouckém informačním centru v prostorách
radnice na Horním náměstí.
Dvoudenní stojí 180 korun, pětidenní 360 korun, přičemž děti
do 15 let mají poloviční slevu.
Letos karta nabízí MHD zdarma, úplný volný vstup do 74
míst ve městě a do řady hradů a zámků až po Javorník, Kroměříž a Moravskou Třebovou.
Na dalších 120 místech získáte
s kartou slevy na vstupném až
ve výši 90 procent. Navíc ještě
dostanete přehlednou stostránkovou brožuru zdarma. Další
informace najdete na www.olomoucregioncard.cz.

Radniční budova s budovatelským orlojem. FOTO MICHAL MÁLEK

Muzea, hospůdky
a kavárny

Olomouc je také městem květinových veletrhů Flora. Nabízí
přehršel akcí kulturních, sportovních a společenských. Zmiňme jen telegraficky Muzeum
moderního umění, Vlastivědné
či Arcidiecézní nebo Umělecké
centrum Univerzity Palackého.
Z nejnovějších eventů upozorněme na letos otevřenou tzv. Veteran Arenu ve Sladovní ulici,
kde vás vedle technických kuriozit překvapí nejen kolekce stovky historických aut, ale i galerie
umění s bohatým doprovodným
programem. Náročný výlet můžete samozřejmě proložit posezením u hořkého moku nebo
voňavé kávy v některé z desítek
stylových kaváren či hospůdek.
Takže hurá na nádraží a co nejdřív vyrazte směr Olomouc.

Martin Navrátil

Pokušení na krásném modrém Dunaji
Císařské paláce
i proslulé cukrářské
speciality lákají
turisty do hlavního
města našeho
jižního souseda.

K

dysi to bývalo sídlo stařičkého mocnáře, kde až
čtvrtina lidí mluvila česky. Cesta do Vídně je dnes ovšem
mnohem rychlejší než v dobách
rakousko-uherské monarchie.
Vlaky EuroCity a SuperCity sem
dojedete z Prahy za čtyři hodiny a kousek, z Ostravy za necelé
tři hodiny a z Brna jen za hodinu a půl. Kvůli rekonstrukci vídeňského nádraží Südbahnhof
vám doporučujeme vystoupit

již na nádraží Wien Simmering
a linkou U3 vídeňského metra se
nechat dopravit do centra města
na stanici Stephansplatz.
Po výstupu z metra se ocitnete
rovnou před katedrálou, která se
stala symbolem Vídně. Jižní věž
dómu sv. Štěpána (Stephansdom)
je dominantou rakouské metropole a z její vyhlídkové terasy se
nabízí nádherný výhled na historickou část města. Kromě hlavního oltáře s obrazem kamenování
sv. Štěpána zde stojí hrobka císaře Fridricha III. z červeného mramoru z roku 1513.
Od gotického chrámu se vydejte Korutanskou třídou (Kärtnerstrasse). Lemují ji obchody
s nejrůznějším sortimentem včetně suvenýrů a všudypřítomných
Mozartových koulí. Postupujte

STÁTNÍ OPERA. Pokud se vám nechce kupovat drahou vstupenku
na představení, nechte se provést po budově za 5 eur. FOTO PIXMAC

podél krámků až k monumentální budově Státní opery z roku 1869
na Okružní třídě (Ringstrasse).
Její novorenesanční vzhled Vídeňany zpočátku příliš neuchvátil,
ale brzy se z ní stal hojně navštěvovaný operní dům.
V sousedství Státní opery nejde přehlédnout hotel Sacher.
Má hodně společného se stejnojmenným moučníkem. Hotel založil v roce 1876 Eduard Sacher,
syn slavného šéfkuchaře Franze
Sachra, jenž v roce 1832 připravil
pro rakouského kancléře Metternicha jedinečný čokoládový dort
– Sachertorte. Populární vídeňský dezert můžete ochutnat v luxusní hotelové kavárně nebo si ho
zakoupit – v různých velikostech
– v hotelovém obchodě.
Tomáš Rezek

