Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Sehraná parta
u Pendolina

Rozšířili jsme
služby vozíčkářům

Nové nádraží
pod letištěm

Navštívili jsme depo,
kde se starají o soupravy
SuperCity.
STRANA 7

Letos jezdí o 28 procent
bezbariérových spojů více.

V Berlíně vsadili
na propojení letadel
a vlaků.
STRANA 5



STRANA 2

krátce

sloupek
Cestování
bez bariér

Podporujeme
naše běžkaře

České dráhy
podporují projekt
Euroklíč a jsou pro
důstojné cestování
zdravotně postižených.

H

istorie projektu Euro
klíč je více než dvace
tiletá. Začalo to v roce 1986
v Německu a nyní je vydán
už více než milion euroklí
čů na celém kontinentu.
Díky nim se mohou osoby

Č

eské dráhy jsou ofici
álním dopravcem Úse
ku běžeckých disciplín Sva
zu lyžařů České republi
ky. Do Kanady, kde se 12.
až 28. února konají olym
pijské hry, sice sportovní
fanoušky dopravit nemů
žeme, ale na další závody
v běžeckém lyžování v ČR se
již vlakem vydat dá. Napří
klad ve dnech 6. a 7. února
se v Jilemnici koná domá
cí mistrovství dorostu a 13.
a 14. března ve Vimperku
pak republikové klání žáků.

Připravte si
kalendář 2011

R

edakce Železničáře vy
hlašuje fotografickou
soutěž, jejímž cílem je vy
brat 52 nejzdařilejších sním
ků do stolního kalendáře
ČD pro rok 2011. Fotografie
jsou rozděleny do tří katego
rií: Vlaky v krajině, Cestu
jící a Zaměstnanci ČD. Má
te-li chuť podílet se na no
vém kalendáři, zasílejte své
snímky na e-mailovou adre
su malek@gr.cd.cz. Další in
formace jsou na www.cd.cz/
fotosoutez. Prvních pět vylo
sovaných autorů získá jako
hlavní výhru fotografický
workshop, ve kterém budou
moci prohloubit své znalosti
a dovednosti. Uzávěrka sou
těže je 1. listopadu 2010.

Program ČéDés
do dalšího ročníku

Z

ájemci o Stipendijní
program ČéDés mají
ještě měsíc na to, aby po
dali přihlášku pro školní
rok 2010/2011. Přihlášku,
která je ke stažení
na www.ceskedrahy.cz/
kariera, je třeba poslat
do 28. února na adresu:
GŘ ČD, Mgr. Blanka Havel
ková, Odbor personální,
oddělení vzdělávání a per
sonálního rozvoje, nábř.
L. Svobody 1222, Praha 1,
110 15. Součástí žádos
ti o přijetí do programu je
motivační dopis. Detailní
informace najdete na výše
uvedené webové adrese.

Na Slovensko
ceny nezvyšujeme

V

souvislosti se změnou
DPH na Slovensku se
v železniční dopravě k na
šim východním sousedům
žádné zdražení nechystá.
Prohlásili to zástupci ZSSK,
kteří tak dementovali vy
jádření Radima Jančury ze
společnosti Student Agency
o nutném budoucím zvýše
ní ceny jízdného ve vlacích
na Slovensko. České dráhy
a ZSSK naopak jednají o za
vedení nových levných jíz
denek na bázi populárních
eTiketů.
(red)

MILAN
MATZENAUER
Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

K SOUSEDŮM. Nejen mladí lidé využívají při cestách do Rakouska pohodlí pravidelných spojů Českých drah.

FOTO MICHAL MÁLEK

Praha a Vídeň patří k sobě
Na jednání mezi
nejvyššími představiteli
ČD a ÖBB se hovořilo
zejména o společných
strategických
projektech a dalším
prohlubování
vzájemné spolupráce
na evropském trhu.

G

enerální ředitel Českých
drah Petr Žaluda navští
vil minulý čtvrtek Vídeň,
kam přijel na pozvání vrchol
ných představitelů společnosti
ÖBB. V doprovodu náměstků pro
osobní dopravu Antonína Blažka
a pro obchod a marketing Miro
slava Šebeni jednal s rakouskými
partnery o další spolupráci v me
zinárodní osobní dopravě.

Akční nabídky
a kvalitní spoje

Díky výhodným mezinárodním
eTiketům, akčním jízdenkám
ČD Tip nebo rakouské nabídce
Route 19 se navzdory celosvěto

vé krizi podařilo v minulém roce
udržet počet pasažérů cestujících
mezi oběma zeměmi na srovna
telné úrovni jako před rokem. Ze
směru z Rakouska k nám byl po
kles pouze 4 procenta, z České re
publiky do Rakouska naopak ces
tujících o 3 procenta přibylo.
Pomáhá tomu i nasazení kva
litních spojů SuperCity a Eu
roCity na trasu Praha – Vídeň
a také výhody našeho zákaznic
kého programu ČD Bonus, kdy
například na výstavy ve vídeň
ské Albertině dostanou cestují
cí s mezinárodní jízdenkou sle
vu na vstupném.

rakouská strana
pozitivně hodnotí
finanční stabilitu
českých drah.
Podle údajů, které poskytlo
muzeum Albertina, zatím vy
užilo zlevněné vstupné na pro
bíhající výstavu impresionis
tů přes 2 100 zákazníků Českých
drah. Stejnou výhodu přitom na

bízí Albertina také zákazníkům
slovenských, maďarských a pol
ských drah, zájem Čechů je však
zdaleka největší.
Flexibilitu a ochotu spolupra
covat na podobných projektech
považují Rakušané za pozitiv
ní signál ve vzájemných vzta
zích a chtějí s Českými drahami
spolupráci dál rozšířit. Naši jižní
sousedé, stejně jako Němci, velmi
bedlivě sledují dění na Českých
drahách a ocenili změny, ke kte
rým u nás v poslední době došlo.

Společný postup
na mezinárodním trhu

Zástupci rakouské strany pozi
tivně hodnotí finanční stabilitu
ČD, ke které přispěly nejen vnitř
ní úspory, ale především úspěš
ná jednání s objednateli veřej
né dopravy a uzavření dlouhodo
bých smluv. České dráhy se díky
tomu staly perspektivním part
nerem v rámci středoevropského
dopravního trhu.
V této souvislosti padla z ra
kouské strany myšlenka společ
ného strategického postupu, je
hož cílem je prosadit se na me
zinárodních dopravních trzích.

ÖBB hledají silného a stabilní
ho partnera pro rozvoj dálko
vých spojů napříč Evropou s na
sazením moderních vozidel, jako
jsou například rakouské Railjety.

Dohoda o marketingu

ÖBB a České dráhy mají pro tento
rok společný marketingový roz
počet 70 tisíc eur, který má slou

ÖBB hledají
silného partnera
pro rozvoj
dálkových spojů.
žit k propagaci nabídek na trase
Praha – Vídeň. Každá strana má
k dispozici polovinu těchto pro
středků, postup však bude koor
dinován tak, aby se docílilo ma
ximální efektivity. Vedle již exis
tujících nabídek připravují do
pravci další eTikety mezi Českou
republikou a Rakouskem, napří
klad na noční vlaky. V jednání je
také výhodný eTiket do Švýcarska
s tranzitem přes Rakousko.
petr horálek

V Žalanech na uhlí jen vzpomínají
Ještě před půl stoletím
tu panoval čilý ruch
související s nakládkou
uhlí, dnes je to spíše
výchozí bod pro
procházky krajinou.

hý s dopravnou Chotiměř. Závory
jsou ovládány automaticky.

Když se v okolí těžilo

N

ádraží Žalany se nachází
na někdejší uhelné dráze
postavené v letech 1896 až
1897. V současnosti se jedná o ná
kladiště s odstavenými nákladní
vozy ČD Cargo. Kromě toho před
stavuje i hradlo s traťovým sou
hlasem.

V nádražní budově
dosud bydlí lidé

Ještě do 1. prosince se tu na zá
kladě mandátní smlouvy s KCOD
prodávaly jízdenky. To je již mi
nulostí. I tak jsem ale zjistil, že
v mohutné budově dosud byd
lí lidé. Zřejmě i díky tomu je ob
jekt udržován v přijatelném sta
vu. „Cestující odtud jezdí do prá
ce a zase domů, děti do školy...

V PRÁCI. Petr Havlíková slouží na dráze od roku 1991.
Já sloužím ranní nebo odpoled
ní směny, v noci je tu dopravní
klid,“ říká hradlářka Petra Hav
líková.
Prozrazuje mi, že na dráhu na
stoupila v roce 1991. Ve své profesi
vystřídala Bystřany a Teplice zá
meckou zahradu. „Asi před dvě

FOTO AUTOR

ma lety, kdy Bystřany přestaly
být hradlem, jsem přešla sem,“
říká a ukazuje mi ovládací a in
dikační panel světelných návěs
tidel. Kromě toho vidím několik
telefonů: služební „bázu“ a dva
traťové, z toho jeden pro spoje
ní s uzlovými Úpořinami a dru

Nezdá se to, ale Žalany byly ješ
tě do 50. let minulého století po
měrně významnou stanicí. V je
jich okolí se totiž čile těžilo uhlí,
a to v dolech Max a Přemysl. Prv
ní důl se nazýval podle Maxmili
ana Mühlinga, zakladatele sklář
ské huti na ploché sklo v Tepli
cích. V lepších letech zde doká
zali vytěžit až 40 tisíc tun uhlí
ročně, ale roku 1918 již provoz
skončil. Co se týče dolu Přemysl,
z něj se do Žalan převáželo uhlí až
do roku 1958. A v minulosti se zde
nakládalo uhlí také z minišach
ty Hantsche.
Posledních padesát let ale ruch
v Žalanech upadá. Dávno tudy už
nejezdí ani vyrovnávkové vlaky
uhelných vozů a zájížďky ČD Car
ga jsou spíše výjimečné. Ústecký
kraj ale nadále objednává osobní
vlaky a díky krásné přírodě toto
místo doporučuji třeba pro víken
dový výlet.
Martin Navrátil

se sníženou schopností po
hybu snadno dostat na so
ciální zařízení při cestová
ní veřejnou i osobní dopra
vou, při cestě do zaměstná
ní, za sportem, za kultu
rou, při vyřizování záleži
tostí na úřadech, ale také
během dovolené.
V minulosti se ukázalo,
že bezbariérová sociální za
řízení nemohou být volně
přístupná všem. V takovém
případě se totiž často stávala
objektem útoků asociálních
živlů, a potom byla kvůli vy
sokému stupni poškození či
znečištění prakticky nepo
užitelná. Uzamčením se si
tuace nevyřešila. Klíč byl
u pověřeného pracovníka,
který mohl být v tu chvíli za
neprázdněný, v horším pří
padě dlouhodobě nedosaži
telný. Výsledkem byl univer
zální klíč a speciální zámko
vý systém.
Na zdravotně postiže
né cestující myslí i České
dráhy. Podle nového jízd
ního řádu vyjíždí na tra
tě o 658 bezbariérových spo
jů více než loni. Celkem se
jedná o asi 2 100 vlaků kaž
dý den. Kromě toho se tento
týden prezentujeme v Čer
čanech, kde právě dnes do
chází k slavnostním předá
ní euroklíče k bezbariéro
vým WC v železničních sta
nicích ve Středočeském kra
ji. Pro zdravotně postižené
osoby tak odpadnou při ces
tování další bariéry.

anketa
Jak se zlepšuje úroveň
osobní dopravy?
Radim Zátopek

Cestující
Nedávno jsem
jel Ostravanem
z Prahy do Os
travy a musím
říct, že pokrok byl vidět. Ale
občas mě vagon zklame.

Eva Moravcová

Cestující
Zvýšila se kultu
ra cestování, vy
bavení i vozy sa
motné jsou lepší
než v minulosti. Co mě zau
jalo, je zvýšená nabídka ob
čerstvení pro cestující.

Jiří Nedoma

Cestující
Vnímám, že se
dráhy snaží, aby
cestující moh
li být spokojeni,
ale v celoplošném měřítku
se mi zdá, že ty hlavní úkoly
jsou ještě před námi. (mn)
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Aktuality

mluvčí čd
Kolik máme
CityElefantů
Když dáte vyjádření
novinářům, nikdo vám
nezaručí, že vaše slova
nevyjdou v jiné podobě
a s jiným smyslem.

C

o z hloupé huby vyle
tí, ani párem volů zpát
ky nezatáhneš. Přesně to si
asi mysleli kolegové z praž
ského depa, když si přečet
li čtvrteční vydání jedno
ho deníku. Cituji doslova:
„Dráhy dávají přednost Ele
fantům, přestože jich dlou
hodobě je více než čtvrti

RADEK
JOKLÍK
Tiskový mluvčí
Českých drah
na v servisu. Pražské depo
má 55 souprav, v provozu je
v průměru 38 až 42 z nich,
potvrzuje Radka Pistoriu
sová z Českých drah. Kvůli
nedávným mrazům zůsta
lo v provozu jen devatenáct
souprav.“ Tuto kachnu ale
upekli v novinách, protože
během kalamity naše oddě
lení komunikovalo, že kvůli
sněhu se porouchalo 19 jed
notek a k jejich dlouhodo
bé disponibilitě Radka řek
la: „Celkem mají České drá
hy 55 CityElefantů, z toho je
6 v Ostravě. Pokud budeme
hovořit o Praze a okolí, kde
je nasazena většina CityEle
fantů, je dlouhodobá dispo
nibilita 38–42 kusů.“
Že jde o zcela různé in
formace? Není to poprvé
a ani na posledy, co se Čes
ké dráhy dostanou na pře
třes a bude proti nim použi
to nepřesných nebo zkresle
ných informací. Sám jsem
měl podle jednoho dení
ku prohlásit, že vlaky z Pra
hy do Brna jezdí přes Hra
dec Králové, což ale kromě
toho, že mě čtenáři označi
li za padlého na hlavu, nic
závažnějšího nezpůsobi
lo. Budiž nám to ale pouče
ním, že každé vyřčené slovo
si v médiích žije vlastním
životem a my na to nemáme
žádný vliv.

z médií
Policie kontroluje
noční vlaky
V reportáži ČT v neděli
24. ledna probírali bezpečnost
dálkových rychlíků u nás.

Podle televize republiku
brázdí 14 rychlíkových vla
ků každou noc. Dříve v nich
prý operovaly zlodějské
gangy, policie však tvrdí, že
tato doba je pryč. V loňském
roce nastoupilo do těchto
vlaků v průměru 90 policis
tů denně.

Hlídací služba
v Rokycanech
Rokycanský deník si v pondělí 25. ledna všiml, že České
dráhy od 21. ledna objednaly
hlídací službu na nádraží.

Rokycanské nádraží je
dalším místem, pro něž
České dráhy objednaly hlí
dací službu. Stalo se tak
ve snaze zkvalitnit úroveň
cestování nejen ve vlacích,
ale i ve výpravních budo
vách větších stanic.

Do práce letadlem,
či vlakem?
Blesk, regionální Deníky
i ČTK v pátek 22. ledna řešily,
proč poslanci ze severní Moravy nevyužívají více vlaků.
Stát loni za létání poslan
ců mezi Ostravou a Pra
hou zaplatil 1,5 milionu ko
run. Moravskoslezští po
slanci přitom mohou zdar
ma jezdit vlakem. U Pendo
lina, které využívají mana
žeři a státní úředníci, by ale
museli platit místenku.

4/2010

Pamatujeme na vozíčkáře

ňuje Luďka Hnulíková a dodává:
„Ve spolupráci se zahraničními
drahami pak přepravíme vozíč
káře například do Popradu, Ko
šic, Bratislavy, Budapešti, Vídně,
Berlína nebo Hamburku.“
Z celkového počtu bezbariéro
vých spojů je jich 269 dálkových,

Podle nového jízdního
řádu jezdí o 45 procent
více nízkopodlažních
spojů než v minulém
roce. Cestující
mohou využívat
především CityElefanty
a Regionovy.

Jízdní řád POPRVÉ
registruje
nízkopodlažní
spoje V ROCE 1991.

Č

eské dráhy výrazně zlep
šily cestování vozíčkářů
a dalších osob se sníže
nou pohyblivostí. Na celém úze
mí naší republiky totiž vypravu
jí každý den o 658 bezbariérových
spojů více než podle minulého
jízdního řádu. Celkem se to týká
více než dvou tisíc vlaků, které
představují přes čtvrtinu všech
spojů, které České dráhy denně
vypravují.

kam patří jak běžné rychlíky, tak
vlaky InterCity, EuroCity nebo SC
Pendolino. Pro tyto spoje využí
vají České dráhy především bez
bariérové osobní vagony z konce
80. let a u motorových rychlíků
nově modernizované řídicí vozy.
V mezistátních vlacích jsou zařa
zeny také zahraniční bezbariéro
vé vozy a pro cestování vozíčká
řů je uzpůsobena i souprava Pen
dolino.

Vozíme handicapované
po republice i do ciziny

Díky dodávce dalších nízkopod
lažních souprav především typu
Regionova a CityElefant byl vý
znamně rozšířen počet přístup
ných vlaků se symbolem bezba
riérovosti. „V jízdním řádu pro

Pro bezbariérové
cestování je
uzpůsobenO
i PENDOLINO.
rok 2010 se nám podařilo rozšířit
počet pro vozíčkáře přístupných
spojů o 45 procent na 2 122 vla
ků denně, což je přibližně 28 pro
cent všech námi denně vyprave
ných spojů,“ říká ředitelka Odbo
ru provozu osobní dopravy Luďka
Hnulíková.
České dráhy provozují bezbari
érové spoje na podstatné většině
rychlíkových tratí a nyní i na vel
kém množství regionálních
drah. „Jako příklad bych uved
la osobní vlaky na tratích z Dě
čína do Rumburku nebo do Čes
ké Lípy a Liberce, z České Třebové
do Zábřehu na Moravě nebo z Ve
selí nad Lužnicí do Českých Vele
nic. Díky novým CityElefantům
se zkvalitňuje také rozsah bezba
riérové dopravy v Moravskoslez
ském kraji mezi Opavou, Ostra
vou a Českým Těšínem,“ upřes

PŘÍSTUPNOST. Toalety ve vlacích SuperCity.

Nástupiště někde
mohou být problém
Foto michal málek (2x)

VSTŘÍCNOST. Služeb ČD využívají i paralympijští reprezentanti.

BEZBARIÉROVÉ SPOJE Českých drah

P

očet bezbariérových spojů je
v současnosti skoro 200krát
větší než v polovině devadesátých let. V roce 1997 jich bylo
podle oficiálních údajů pouze 12,
o pět let později už 124. V roce
2007 jezdilo 676 a v roce 2009

dokonce 1 464 vlaků, které mohli vozíčkáři a další handicapovaní lidé používat. Podle současného jízdního řádu České dráhy vypravují 2 122 bezbariérových vlaků denně, z toho 269 v dálkové
dopravě.

V regionální dopravě je symbo
lem bezbariérovosti označeno
celkem 1 853 vlaků. Ty jsou nej
častěji obsluhovány moderními
elektrickými soupravami CityE
lefant a motorovými jednotka
mi Regionova. Jejich dostupnost
v některých zastávkách může
být ale ovlivněna stavem infra
struktury, hlavně nástupišť,
která jsou ve správě státní orga
nizace SŽDC.
České dráhy patří mezi přední
dopravce v Česku při odstraňo
vání bariér pro cestování vozíč
kářů. Pro ilustraci je třeba při
pomenout, že ještě před rokem
1989 uvedly tehdejší Českosloven
ské státní dráhy do provozu speci
ální bezbariérová vozidla.
První informace o síti bezbari
érových spojů se objevila v jízd
ním řádu 1991/92 a zahrnova
la pouhých 16 dálkových vlaků.
Doba nutná pro objednání pře
pravy byla tehdy nejméně 7 dní.
Podle současné legislativy jsou
České dráhy povinny zajistit pře
pravu handicapovaného cestují
cího z jakékoli železniční stanice
či zastávky, je to však nutno ohlá
sit minimálně 2 dny předem.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ


Vlakem zdarma na basketbalové zápasy
Č

eské dráhy nabízejí společ
ně s klubem ČEZ Basketbal
Nymburk bezplatné jízdenky
pro fanoušky, kteří pojedou vla
kem na klíčové zápasy nymbur
ského týmu v rámci soutěže EU
ROCUP. Ty se konají v pardubic
ké ČEZ Aréně 23. února a 9. břez
na vždy od 18 hodin. První zápas
proběhl již 26. ledna.
Na tyto dny si mohou fanoušci
vyzvednout ve vybraných poklad
nách Českých drah bezplatné
zpáteční jízdenky do Pardubic.

Stačí přitom ukázat vstupenku
na zápas. „Vzhledem k tomu, že
náš tým postoupil do osmifiná
le EUROCUPu, rozhodli jsme, že
prodloužíme spolupráci s Český
mi drahami a zajistíme bezplat
nou přepravu vlakem pro naše
fanoušky také na tři klíčové zá
pasy s týmy Crvena Zvezda Bě
lehrad, Gran Canaria a Turk Te
lekom Ankara v pardubické ČEZ
Aréně,“ říká tiskový mluvčí klu
bu ČEZ Basketbal Nymburk Jiří
Zídek. „Tato nabídka je pro náš

klub nesmírně důležitá, protože
pomůže zaplnit hlediště a vytvo
řit neopakovatelnou sportovní at
mosféru.“
Bezplatné jízdenky do Pardu
bic si může vyzvednout každý ná
vštěvník, který vlastní vstupen
ku na jeden z uvedených zápasů,
a to ze železničních stanic Praha
hl. n., Praha-Holešovice, Nym
burk hl. n., Nymburk město, Ko
lín nebo Přelouč. Jízdní doklady
se prodávají pouze z elektronic
kého výdejního systému v těchto

stanicích. Platí ve 2. třídě všech
vlaků (ve vlacích SC Pendoli
no s povinnou místenkou), zpět
do výchozí stanice je potřeba do
jet do půlnoci po odehraném zá
pasu. Při vyzvednutí jízdenky
u pokladní přepážky je potře
ba ukázat platnou vstupenku
na zápas, její číslo zapíše poklad
ník na jízdní doklad. Při kontro
le ve vlaku jsou fanoušci povinni
ukázat vlakovému personálu jíz
denku společně se vstupenkou.

Radek Joklík

pro vás
Na výstavy
s nižší cenou
V rámci programu ČD
Bonus získáte slevu
20 procent na výstavy
pořádané Galerií
hlavního města Prahy.

Č

eské dráhy a Galerie
hlavního města Pra
hy připravily novou nabíd
ku v rámci programu ČD
Bonus. Každý, kdo navští
ví od 19. února do 2. květ
na letošního roku výsta
vu Zdeňka Sýkory v budo
vě Městské knihovny v Pra
ze na Mariánském náměs

Andrea
Hofmanová
Vedoucí oddělení
produktové
strategie
tí a při nákupu vstupenky
předloží In-kartu, zapla
tí o 20 procent méně. Stej
nou výhodu budou mít i ti
návštěvníci, kteří předlo
ží jízdenku Českých drah
v minimální hodnotě 50
korun, která navíc nebude
starší jak dva měsíce.
Výstava v Městské
knihovně představí tvor
bu Zdeňka Sýkory, jedno
ho z nejvýznamnějších čes
kých umělců současnosti,
který navíc letos oslaví de
vadesáté narozeniny. Uvi
díte Zdeňka Sýkoru přede
vším jako malíře, který se
již více než padesát let sys
tematicky věnuje zkoumá
ní jazyka výtvarného umě
ní. V reprezentativním vý
běru necelé stovky pra
cí z prestižních zahranič
ních a českých sbírek budou
vystaveny rané abstrakt
ní práce z konce padesátých
let, struktury z let šedesá
tých a na principu náhod
nosti založené liniové obra
zy z období posledních tři
ceti let.
Spolupráce mezi Český
mi drahami a Galerii hlav
ního města Prahy není
omezena jen na tuto výsta
vu. Dvacetiprocentní sleva
ze vstupného se od 1. úno
ra 2010 vztahuje za stejných
podmínek na všechny akce
pořádané Galerií hlavní
ho města Prahy v těchto ob
jektech: Dům u Kamenné
ho zvonu, Staroměstské ná
městí 13, Praha 1; Trojský
zámek, U Trojského zám
ku 1, Praha 7; Staroměst
ská radnice (2. patro), Staro
městské náměstí 1, Praha 1;
Dům U Zlatého prstenu,
Týnská 8, Praha 1; Městská
knihovna, Mariánské ná
městí 1, Praha 1. Podrob
nosti k těmto kulturním ak
cím naleznete na webových
stránkách Českých drah
a také na www.ghmp.cz.

S Hurvínkem do jihomoravské Lednice
Pod značkou
ČD Wellness provozují
České dráhy zážitkové
jízdy historickým
motoráčkem
do lednického areálu.

CO OBSAHUJE
ČD WELLNESS

1

Jízdu historickým motoráčkem Hurvínek z Brna
do Lednice a zpět.

2

Návštěvu Lázní Lednice
s domluvenou ozdravnou
procedurou podle vybraného
harmonogramu.

S

ojedinělou nabídkou ČD
Wellness mohou cestující
absolvovat nejen prohlídku
lednického zámku a některou lá
zeňskou proceduru, ale také nos
talgickou jízdu historickým mo
toráčkem Hurvínek. Vlak vyráží
na svou túru z brněnského hlav
ního nádraží ve vybrané neděl
ní dopoledne v 9.40 hodin a zpět
do jihomoravské metropole dora
zí čtyři minuty před šestou hodi
nou večerní.

Zájem o jízdy
překonal očekávání

Motoráček ČD Wellness je v pro
vozu schválně mimo hlavní
sezonu, a vyplňuje tak dobu,
kdy prakticky není kam vyrazit.

3

Zimní prohlídku zámku,
který je v těchto měsících pro standardní návštěvy
uzavřen.

NA VÝLETĚ. Motorový Hurvínek jezdí do Lednice především v létě, ale
Foto MICHAL MÁLEK
nyní ho můžete využít i pro cestu na masáž.
Zájem o jeho služby byl dokon
ce tak vysoký, že již v prosinci
loňského roku byly na všech
ny čtyři termíny, kdy Hurví
nek vyráží na cestu, vyprodá
ny ozdravné procedury v Láz
ních Ledn ice. Naštěstí se poda
řilo vyjednat částečné navýšení

kapacity. „Uspěli jsme bohužel
jen pro poslední termín, tedy
letos 14. března. V únoru jsme
již nebyli schopni pro naše zá
kazníky zajistit případné další
procedury v lázních, protože vše
již bylo rozebráno místními ho
teliéry,“ vysvětluje Michal Tep

4

Slevu ve výši 10 procent
na oběd v restauraci Obecní dům.

lík z Krajského centra osobní do
pravy Českých drah v Brně.
Obsloužit takové množství kli
entů vyžaduje pečlivou přípravu,
a proto všichni cestující musí do
stat přesný harmonogram. Kaž
dý pak ví, kdy mu začíná masáž,
perličková či medová koupel nebo

prohlídka zámku. V rámci navý
šení nabídky v březnovém ter
mínu lázně nabídly také hydro
masážní vanu a suchou uhliči
tou koupel.

Cesta jako dárek

Poslední volné jízdenky ČD Well
ness na 14. března je možné za
koupit v ČD centru na brněn
ském hlavním nádraží (telefon
972 625 802). Doposud služby ČD
Wellness využívali především
klienti středního věku a důchod
ci, v malém množství i děti, kte
ré po dobu procedury rodičů mo
hou v lázních zhlédnout pohád
ku nebo dobrodružný film.
„Lednová jízda ČD Wellness
se hojně nakupovala jako dárek
k Vánocům, únorová jako dárek
ke svatému Valentinu. Rádi by
chom v těchto jízdách pokračova
li i příští zimu. Již nyní s Lázně
mi Lednice pracujeme na podo
bě příštího ročníku, především
na navýšení nabízených míst,“
doplňuje Michal Teplík.
MARTIN HARÁK
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Pomáháme mladým v oboru
Dívám se na spoustu věcí jinak
a řeším je odlišně než muži. Taky
mám jiné myšlenkové pochody
a asociace – někdy jim mohu při
padat jako adeptka na vtip o blon
dýnách, jindy mohou zírat, kde
na to ta ženská přišla. A hlavně,
nemají potřebu se mnou soutěžit
– alespoň ne stejným způsobem
jako s chlapem.

Kvůli recesi musí generální ředitelka
ČD Logistics Vlasta Slavíková snižovat výdaje.
Navzdory tomu vidí budoucnost své firmy
i celého oboru optimisticky, a podporuje proto
soutěžení mladých speditérů na školách.

S

polečnost ČD Logistics po
skytuje služby v oblasti že
lezničních přeprav, skla
dové logistiky a distribuce kuso
vých zásilek. Byla založena v po
lovině roku 2007. Řadí se mezi
středně velké společnosti a půso
bí v celé řadě zemí Evropy. Roz
hodně to není „trpaslík“ a při
znejme si, že není obvyklé, aby
v čele takto významné prosperu
jící společnosti stála příslušnice
něžného pohlaví. Nicméně gene
rální ředitelka Vlasta Slavíková
tuto úlohu zvládá bravurně.

Kudy vedla vaše cesta až
do funkce předsedkyně představenstva a generální ředitelky?
Začala už na Vysoké škole ekono
mické, když jsem si vybrala téma
své diplomové práce. Tu jsem
zpracovávala v podniku zahra
ničního obchodu Ferromet, kde
jsem posléze i nastoupila do prv
ního zaměstnání. Asi jsem si lep
ší začátek nemohla přát, měla
jsem jednoho z nejlepších šéfů
a zároveň i mistrů dopravního

řemesla. Už dlouho není mezi
námi, ale jestli si to tam naho
ře může přečíst, tak mu vzkazu
ji: Milane, děkuji!
Jak zvládají vaši mužští podřízení, že musí respektovat v takové pozici ženu?
Mám štěstí, že řídím muže, kte
ří nemají problémy s nadřízenou
v sukni. Nebo je to prostě tím, že
jsem se v životě naučila, co je to

NAŠE FIRMA KLADE
DŮRAZ NA KVALITU
A KOMPLETNÍ
NABÍDKU SLUŽEB.
tolerance, kompromis, pocho
pení, laskavost, ale i asertivita,
spravedlnost a důslednost. A taky
umím přiznat chybu a na rovinu
říct, že něco nevím a neumím.
Jakou výhodu má žena ve vedoucí funkci oproti mužům
ve stejném postavení?

VLASTA SLAVÍKOVÁ
Generální ředitelka
ČD Logistics

P

ochází z Ledče nad Sázavou. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou,
obor Zahraniční obchod.
V roce 1988 začala profesní kariéru v podniku zahraničního obchodu Ferromet.
Od roku 1993 vykonávala
funkci vedoucí oddělení železničních přeprav ve Vamaru International. O pět let
později se stala manažerkou
železničních přeprav v ARGO
BOHEMIA.
V červnu 2005 se ujala
funkce ředitelky společnosti H.A.S. Group a v únoru loňského roku byla jmenována
generální ředitelkou a předsedkyní představenstva
ČD Logistics.

V období recese prý nepřežije
největší a nejsilnější, ale ten,
kdo se dokáže rychle adaptovat. Jak se tedy vedení ČD Logistics přizpůsobuje současné
ekonomické situaci?
Šetříme, snižujeme náklady,
zbytečně nerozhazujeme – to
nám pomohlo zvýšit produktivi
tu práce nejen na papíře. A sna
žíme se zvyšovat kvalitu, probí
há u nás certifikace ISO s malým
octagonem.
V čem vidíte největší perspektivu rozvoje vaší společnosti?
V komplexní nabídce služeb – spe
dice, skladování, logistika. A ur
čitě v našem napojení na služby
většinového vlastníka ČD Cargo.
Obzvláště směrem na zahraniční
trhy bychom měli fungovat jako
jeho prodloužená ruka.
Kromě řízení firmy se věnujete Nadačnímu fondu Mladý
speditér, který pořádá již dru-

hý ročník soutěže pro studenty 3. ročníků středních odborných škol s dopravní a logistickou náplní. Co je záměrem této
soutěže?
Jelikož se projevil nedostatek kva
lifikovaných středoškolsky vzdě
laných odborníků pro spedič

Podporujeme
středoškolské
studenty pomocí
nadačního fondu.
ní a dopravní společnosti, zalo
žili jsme nadační fond, který by
mohl pomáhat tyto problémy na
pravit. Prvním počinem je soutěž
Mladý speditér a jsme velmi mile
překvapeni zájmem z řad studen
tů i pedagogů. Soutěž existuje
díky podpoře spedičních a logis
tických firem a díky lidem, kte
ří jsou ochotni nad rámec svojí
práce dělat garanty soutěžícím,
pomáhat jim radou, myšlenkou,
a to ve svém volném čase. Za to si
jich moc vážím.
Jakou vidíte perspektivu pro
mladé začínající speditéry?
Doprava, přeprava a logistika
jsou obory budoucnosti. Příleži
tostí je tady dost pro každého.

Simona Hradilová

foto týdne

odpovídá
Jak zvládáme
zimní provoz
Na začátku ledna udeřila
sněhová kalamita.
Jak jsme ji podle vás
na železnici zvládli?

P

ráce ve sněhu a mra
zu není pro zaměstnan
ce na železnici nic nového.
Před každou zimou se vy
dává tzv. zimní opatření,
jehož nositelem je SŽDC.
Smyslem tohoto opatření
je připravit takové technic
ké, materiální a organizač
ní podmínky, aby bylo mož
né provoz na kolejích udržet
i za sněhové kalamity, pří
padně ho co nejrychleji ob
novit. Každá výkonná jed
notka si pak toto opatření

JIŘÍ KOLÁŘ
Náměstek
generálního
ředitele ČD
pro provoz
rozpracovává do vlastních
podmínek. Když pomineme
řadu preventivních činnos
tí, tak nejviditelnějším vý
stupem je vyhlašování tzv.
zimních stupňů. Jsou dva
a svojí definicí upozorňu
jí odpovědné zaměstnance
na očekávané problémy.
Stejně jako silničáři, tak
i železničáři potřebují při
prvním náporu zimy tro
chu času, aby se celý systém
rozběhl a vychytaly se pří
padné nedostatky. Je dobře,
že první setkání se sněhem
jsme si odbyli již před Váno
cemi. Díky tomu dráha při
lednové kalamitě obstála
více než dobře. Řada cestují
cích by nejspíš argumento
vala řadou zpoždění, ke kte
rým průběžně docháze
lo, ale podstatné bylo, že až
na drobné výjimky železni
ce všude jezdila. Kdo si dal
tu práci a sledoval tristní si
tuaci na dálnicích a přede
vším na regionálních sini
cích, jistě ví, o čem je řeč.
Pokud se podíváme na plně
ní jízdního řádu osobních
vlaků, nejhorší situace pa
novala od 8. do 12. ledna,
kdy se dosažené hodnoty po
hybovaly mezi 67 až 78 pro
centy. Obecně ale platí, že
železničáři se nemají za co
stydět a všem, kteří si ve
sněhu a větru užili své, pat
ří velké poděkování.

doprava
Z Bruselu
dorazila pomoc
PARNÍ KRÁLOVNA. Lokomotiva řady 935 jede z Kdyně směrem na Domažlice. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo
a číslo bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte 500 korun. Podmínky najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar. 

Foto jan jiřinec

Co nabízíme: ČD pro vás nově
S příchodem letošního
roku jsme pro naše
cestující připravili
nový časopis
o cestování, železnici
a životním stylu.

M

agazín ČD pro vás pro
šel za dobu své existen
ce několika změnami.
V lednu tohoto roku spatřila svět
lo světa nová varianta časopisu
s moderní grafikou, zajímavou
obsahovou strukturou i větším
počtem stran. Vydáváním nové
ho měsíčníku nahrazujeme ces
tujícím časopisy, které jsme zru
šili.

Na marketing o dost
méně než v roce 2008

V rámci snížení marketingových
výdajů jsme sjednotili komuni
kaci směrem k cestujícím vytvo
řením jednoho hlavního periodi
ka – ČD pro vás. Zrušili jsme ex
kluzivní časopis Motion, kuli

nářský měsíčník Recepty z kupé
a také měsíční tematické přílo
hy a speciály. Vytvořili jsme mís
to nich jeden časopis, jehož úkol
je nesnadný. Zabavit cestující
při jízdě a informovat o aktuál
ní nabídce a možnostech cesto
vání s ČD. Protože rozpětí našich
cestujících začíná dětmi, končí
důchodci a pokrývá střední vrst
vu i podnikatele, vytvořili jsme
koncept časopisu, ve kterém kaž
dý najde něco svého.

Od ledna ve stojanech
na nádražích

První lednové číslo ČD pro vás
cestující našli ve stojanech samo
statně, aby si všimli změny, kte
rou jsme pro ně přichystali. S tý
denním odstupem tak vyšel nej
dřív Grand Expres s Cargo speci
álem a později je následoval nový
ČD pro vás, jenž zůstává v distri
buci až do poloviny února. Poté
vyjde druhé číslo, které již bude
distribuováno standardně, v jed
nom balíčku s Grand Expresem
a Cargo speciálem.

PŘEHLED ZMĚN
Dříve
ČD pro vás (všitá příloha
Grand Expresu) – měsíčník
Tematická příloha –
dvouměsíčník
Speciál – dvouměsíčník
Recepty z kupé – měsíčník
Motion – luxusní čtvrtletník
Plakát – měsíčně
Můj vláček – měsíčník
Grand Pendolino – měsíčník
Dnes
ČD pro vás – měsíčník
Můj vláček – měsíčník
Grand Pendolino – čtvrtletník

Stálé rubriky

Časopis jsme připravovali s cílem
propojit svět železnice, cestová
ní a životního stylu, což nemá
na našem mediálním trhu obdo
by. Rozhovor s celebritou a lifes
tylová témata se střídají se stá
lými železničními rubrikami.
Vnitřních 8 stran je věnováno
cestovatelům za krásami našich
památek. Každý měsíc budeme
věnovat jednomu kraji a jeho pa
mátkám zařazeným na seznam
UNESCO. Tamní hejtman po
zve do oblíbené místní restaura
ce a také doporučí zajímavé akce
ve svém regionu. Sekce Byznys
cestování je určena obchodní
kům a manažerům, kteří pen
dlují mezi velkými městy a vy
užívají rychlého a spolehlivého
vlakového spojení. Svou oblíbe
nou trať vždy představí některá
z populárních osobností veřejné
ho života.
Drážní nadšenci najdou v kaž
dém vydání čtyři strany věnova
né některému fenoménu z ob
lasti železniční techniky, his

Evropská komise
poslala peníze
na dopravní projekty,
včetně optimalizace
4. koridoru.

P

torie či nostalgie. Časopis uza
vírá průvodce službami ČD. Čte
nářům v něm postupně před
stavíme naše vozy, velká nádra
ží s jejich službami, vysvětlíme
druhy jízdních dokladů a na
bídky a také možnosti nákupu
v síti ČD. To vše zpestří celebri
ty, móda, soutěže a kvízy a také
dětmi oblíbený maskot Českých
drah Elfík.

Distribuce po celé
České republice

Časopis ČD pro vás je distribuo
ván zavedeným způsobem na na
šich nádražích a v distribuční síti
GP. Náklad 150 000 kusů výtisků
měsíčně je rozdělován do téměř
1 000 míst v České republice. Vy
chází vždy v polovině každého
měsíce a naši cestující jej mo
hou získat na ve svých stanicích
do pěti dnů od zahájení distri
buce. Ediční plán balíčku ČD pro
vás a Grand Expresu je k dispozi
ci na www.grandprinc.cz v sekci
Grand Expres.
SANDRA CHVOJKOVÁ

oslední den před vánoč
ními svátky se podaři
lo uzavřít administrativní
koloběh první průběžné žá
dosti o platbu, kterou Česká
republika žádala Evropskou
komisi o proplacení vynalo
žených prostředků na pro
jekty Operačního progra
mu Doprava. Díky tomu
na konci roku 2009 přiteklo
z Evropské komise na účet
Ministerstva financí 336
milionů eur, tedy přibližně
8,5 miliardy korun.
Mezi projekty z oblasti
žeůznice, které byly do žá
dosti o proplacení zahr
nuty, patří také Optima
lizace trati Benešov u Pra
hy – Strančice, ze silnič
ních pak Silnice I/11 Jablun
kov – obchvat a také projekt
Ředitelství vodních cest
ČR Vltava – Úprava plaveb
ní úžiny Chvatěruby. Pro
jekt Optimalizace trati Be
nešov u Prahy – Strančice je
zároveň jedním z prvních
schválených velkých projek
tů Evropskou komisí.

(mdcr)
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Filmem proti nehodám

Skončí železniční společnosti pod jednou firmou?

M

inisterstvo dopravy,
pošt a telekomunikací
na Slovensku připravilo legis
lativní záměr na vytvoření
nové holdingové společnos
ti Slovenské železnice, kte
rá by v několika etapách za
střešila dopravce ZSSK a ZSSK
Cargo a nakonec i národního
správce infrastruktury – ŽSR.
Návrh zdůrazňuje, že se ne
jedná o opětovnou unitari
zaci železnice, cílem je pod
le tvůrců zvýšení efektivi

ty organizace provozu, zlep
šení spolupráce mezi společ
nostmi, koordinace jejich
rozhodnutí a posílení kontro
ly státu nad jejich hospoda
řením. Navržené uspořádá
ní není v okolních zemích vý
jimkou, holdingová struktu
ra železničních společností
je aplikována například v Ně
mecku. Realizace celého plá
nu se předpokládá postup
ně od 1. ledna 2011 do 1. led
na 2013.

Omezení v pražské dopravě
Návrhy ROPIDu vstoupí v platnost v březnu.

O

rganizátor pražské in
tegrované dopravy RO
PID na základě přepravních
průzkumů plánuje větší změ
ny jízdních řádů. V souladu
se schváleným snížením roz
sahu veřejné dopravy na rok
2010 o více než 5 procent při
pravuje od 7. března omeze
ní provozu autobusů, tram
vají i metra. Opatření se do
tknout zejména večerních,
víkendových a málo vytíže
ných spojů. Naopak má do
jít k posílení některých pře
tížených autobusových linek
a zlepšení spojení mezi okra
jovými částmi Prahy.

Zásady připravovaných do
pravních opatření spočíva
jí v zavedení prázdninové
ho provozu i v dalších dnech,
úpravě rozsahu provozních
období jednotlivých linek
podle poptávky, důsledněj
ším zohlednění obsaditel
nosti vozidel (menší rezervy
na zpoždění a nárazovou po
ptávku, delší docházka k za
stávkám), omezení souběhu
kolejové a nekolejové dopravy
a snížení počtu vypravených
vozidel. Návrhy společnos
ti ROPID v tuto chvíli zpra
covává Rada hlavního měs
ta Prahy.

České přestavníky do Řecka
AŽD Praha realizuje dodávku za 385 tisíc eur.

Č

tyřicet kusů speciálně
upravených výhybkových
přestavníků dodá AŽD Praha
do Řecka na základě smlou
vy se místní společností SI
DIRODROMIKA ERGA. Pře
stavníky budou instalovány
v devíti železničních stani
cích: Larisa, Mezourlo, Kra
nona, Doxara, Paleofarsa
la, Livadia, Aliartos, Sfiga
a Thiva. Všechny jsou vyba
veny systémem, který kont
roluje polohu jazyka výhyb
ky. Elektromotorické systé
my zohledňují existující za
bezpečovací zařízení. Nechy
bí speciální krytí IP65, díky

němuž se celý systém stane
vodě odolným. Předmětem
dodávky je také otočné me
chanické návěstidlo indiku
jící směr přestavení výhyb
ky. To vše je doplněno o časo
vé relé, které kontroluje pře
kročení maximálně povolené
doby pro přestavení výhybky.
Pokud přestavná doba pře
kročí sedm sekund, elektro
motorický systém bude auto
maticky odpojen od napájení
a zabezpečovací systém ohlá
sí poruchu,“ říká Petr Žatec
ký, vedoucí odboru Zahranič
ní marketing a obchod AŽD
(mn)
Praha.

stalo se
Sníh probořil střechu
Obětí se stalo bývalé depo ve Zdicích.

S

třecha bývalého lokomo
tivního depa ve Zdicích
nevydržela 18. ledna nápor
sněhu a zřítila se. V objek
tu je nyní umístěna expozi
ce kolejových vozidel a dal
ších muzejních předmětů.
Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Na místo přijeli hasiči z Be
rouna kolem půl šesté večer
a zjistili, že spadla střešní
konstrukce o ploše asi 15x20
metrů. Protože nebylo jisté,
zda pod troskami někdo ne
zůstal (vrata do jednoho stá
ní byla otevřena a hrálo tam

rádio), byla na místo povo
lána skupina městské poli
cie z Prahy se psy, specializo
vaná na vyhledávání osob ze
zřícených objektů. Nad mís
tem nehody přelétával vrtul
ník. V průběhu zásahu se vy
světlilo, že pohřešovaná oso
ba se pravděpodobně nachází
mimo Českou republiku a že
k otevření vrat došlo tlakovou
vlnou. Zabezpečený objekt
od hasičů potom převzali za
městnanci Správy železniční
dopravní cesty, která bývalé
depo vlastní.

V Poděbradech snížili hluk
Místo stěny použili kolejnicové absorbéry.

P

ráce na protihlukových
opatřeních v Poděbra
dech byly úspěšně dokonče
ny. V rámci snahy o sníže
ní hlukové zátěže v Poděbra
dech v důsledku železniční
dopravy došlo k výměně opo
třebovaných kolejnic. Ved
le toho byly teprve podruhé
v České republice použity ko
lejnicové absorbéry hluku.
Tyto protihlukové prvky jsou
s úspěchem používány v za
hraničí a u nás byly prvně vy
zkoušeny v Havlíčkově Brodě.
Kolejnicové absorbéry snižu
jí hlukovou zátěž přibližně
o 2 až 6 dB.
Stavbě, kterou na konci
minulého roku realizovala
SŽDC, předcházelo prověře
ní sledovaného území akus
tickou studií. Ta jednoznač
ně vyloučila možnost pou žití
standardních protihluko
vých stěn, které by navíc ne
bylo možné instalovat v blíz
kosti železničních přejezdů

kvůli zachování předepsa
ných rozhledových poměrů
účastníků silničního provo
zu. Popsaná opatření byla re
alizována v úseku trati mezi
km 313,827 a 314,7. Dosavad
ní měření potvrzují skuteč
né snížení hlukové zátěže. Je
zřejmé, že opatření ke sníže
ní hlukové zátěže musí při
jmout také dopravci. Účin
nost je totiž o to vyšší, čím
modernější kolejové vozidlo
v daném úseku trati projíždí.
V dalším snižování hluko
vé zátěže tedy musí pokračo
vat také dopravci formou mo
dernizace vozového parku.
Ze strany Evropské komise,
ale i evropských železničních
uskupení jsou připravovány
pobídky, aby se zejména park
nákladních vozů co nejdří
ve přizpůsobil snižování hlu
kové zátěže v území. Dalším
opatřením bude také brouše
ní kolejnic speciální brousicí
soupravou.
(mn, szdc)

NA PŘEJEZDU. K drtivé většině střetů automobilu a vlaku dojde kvůli nezodpovědnému a rizikovému chování řidičů.

Správa železniční
dopravní cesty
představila nový
výukový film
k bezpečnosti
na železničních
přejezdech. Každý
si ho může zdarma
stáhnout přes internet.

P

ředstavitelé Správy želez
niční dopravní cesty před
stavili v pondělí 18. ledna
v Ostravě nový projekt Na přejez
dech chybují řidiči. Do projektu
se zapojili také zástupci Minis
terstva dopravy, Policejního pre
zídia a dalších dopravních insti
tucí.

Když technika nestačí,
nastupuje osvěta

Jedná se o film určený pro výuku
budoucích řidičů v autoškolách,
oslovit ale může i širokou veřej

nost. Film je bezplatně ke stažení
na webových stránkách. V České
republice eviduje Správa železnič
ní dopravní cesty více než 8 tisíc
železničních přejezdů, z toho asi
56 procent je chráněno výstraž
nými kříži. Přesto v praxi větši
nou dochází k porušování před
pisů (s mnohdy tragickými ná
sledky) na přejezdech, které jsou
chráněny tzv. vyšší formou za

oblasti podstatným prvkem. To
byl také důvod pro vytvoření vý
ukového snímku. Film může
posloužit především jako učeb
ní materiál pro autoškoly, kde
doplní současné multimediální
prostředky k výuce dopravních
předpisů.
Divák se seznámí se všemi for
mami zabezpečení železničních
přejezdů v ČR, počínaje výstraž

Statistiky nehodovosti v roce 2009
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Mezinárodní kampaň
bude v červnu

V posledních pěti letech Správa
železniční dopravní cesty inves
tuje přibližně 150 milionů korun

Divák se seznámí
se všemi formami
zabezpečení
na přejezdech.

bezpečení, jakou jsou výstražná
světla, případně doplněná závo
rami.
Jednou z priorit SŽDC je zvy
šování bezpečnosti na železnič
ních přejezdech, a právě osvě
ta vedoucí ke zodpovědnému
chování řidičů na přejezdech
je z hlediska bezpečnosti v této

nými kříži přes nejstarší mecha
nická až po moderní elektronic
ké zabezpečovací zařízení. Sou
časně jsou připomenuty správ
né postupy chování na přejezdu
v souladu se zákonem a nechybí
ani návody, jak řešit mimořádné
situace, třeba když se automobil
dostane mezi stažené závory.

ročně do rekonstrukcí a moder
nizací zabezpečovacích zaříze
ní na přejezdech. Další obdobná
opatření se realizují v rámci in
vestic na hlavních koridorových
stavbách.
Česká republika je prostřednic
tvím Správy železniční dopravní
cesty členem mezinárodní orga
nizace SELCAT, která se zaměřuje
na zvyšování bezpečnosti na že
lezničních přejezdech. Meziná
rodní preventivní kampaň je le
tos naplánována na 22. června.
PAVEL HALLA


ny tak, aby tření při přestavová
ní bylo co nejmenší. Od běžného
mazání pohyblivých částí se ale
upustilo a náhradou jsou různé
úpravy kluzných částí, aby vyža
dovaly co nejmenší údržbu. Proto
se někdy nesprávně hovoří o bez
údržbových výhybkách.
U těchto výhybek, přestavo
vaných ústředně elektromoto
rickým přestavníkem, dochá
zí k nárůstu přestavného odpo
ru výměny. Odpor výměny tak

může dosáhnout hranice, kdy
již výměnu nelze ústředně pře
stavit. Předpisy sice vyžadují pra
videlné kontroly přestavných od
porů výměn a PHS i přestavných
sil elektromotorických přestavní
ků, ale krizové stavy mohou na
stat kdykoliv mezi měřením. Pak
se většinou doprava zastaví.
AŽD Praha proto vyvinula
a ve stanicích Poděbrady, Vrano
vice, Praha-Uhříněves a Hrušo
vany u Brna úspěšně odzkoušela

zařízení, které průběžně sleduje
a vyhodnocuje přestavné odpory
výměn a PHS. Zařízení tyto údaje
archivuje a porovnává se změře
nou sílou přestavníku. Po vyhod
nocení okamžitého stavu vysílá
příslušné upozornění do středis
ka údržby i obsluhujícímu pracov
níkovi, který by měl mít přehled
o tom, jaké procesy se vyskytují
na dopravní cestě a včasnými zá
sahy mohl předcházet krizovým
situacím.
Josef Schrötter

elkový počet železničních
přejezdů v ČR, které spravuje
SŽDC, činí podle údajů k 31. prosinci loňského roku 8 280, z toho

4 624 je chráněno výstražnými kříži. Během roku 2009 došlo
k 209 střetnutím, která si vyžádala 33 mrtvých a 82 zraněných.

Nové zařízení pro sledování výhybek

T

ěžký chod výměn u rozhodu
jících výhybek může způso
bit výrazné omezení plynulosti
dopravy. Vzniku krizové situace
lze zabránit včasnou signaliza
cí o stavu zařízení obsluhujícím
pracovníkům.
Některé výhybky mají pro ply
nulejší a bezpečnější přechod vo
zidel přes srdcovku přestavitelné
i hroty srdcovek (PHS). Části vý
hybky pohybující se po kluzných
stoličkách by měly být udržová

V Opavě vyhrává hovězí guláš
V nádražní jídelně
ve stanici Opava
východ vědí, že
zákazník nepřijde
jen proto, že to má
blízko na vlak.

K

dyž máte hlad či žízeň a na
cházíte se právě na nádra
ží Oprava východ, je tu leh
ká pomoc. Z rekonstruované od
bavovací haly se chodbičkou do
stanete až ke vchodu do prostor
né nekuřácké jídelny.
Nájemce restaurace Ladislav
Večeřa si vždy po otevření kont
roluje provoz. Podílel se na kon
cepci zařízení během přestav
by, o vybavení gastrotechnolo
gie a interiéru se postaral z vlast
ních zdrojů. Příjemné prostředí
pro hosty udržuje ve spolupráci se
společností ČD Restaurant. „Nej
obtížnější byl začátek po znovuo
tevření před sedmi lety. Zákazní

CO SI DÁTE? Podle hodnocení ČD Restaurant patří opavská nádražní restaurace k nejlepším v síti Českých drah. 

FOTO autor

ci nám během přestavby odešli ji
nam,“ vzpomíná Večeřa.
Pověst o nové opavské nádraž
ní restauraci se ale šířila rych
le. Na jídelním lístku jsou hlav
ně hotová jídla, z nichž mezi nej
prodávanější patří moravský vra
bec, svíčková na smetaně a samo
zřejmě poctivý hovězí guláš, kte
rý je zde nejoblíbenější.
Jídelna má otevřeno ve všední
dny od 6 do 18 hodin, o víkendu
až od 7 hodin. Kromě teplých jí
del si u pokladny lze koupit čers
tvé chlebíčky, bagety nebo zákus
ky, ke kterým jídelna nabízí ně
kolik druhů kávy, vařenou čoko
ládu nebo čaj.
„Nepracujeme s polotovary.
Suroviny nakupujeme zásadně
u ověřených dodavatelů a hlavně
máme výborného kuchaře a peč
livý personál,“ říká Ladislav Veče
řa. V letošním roce tu navíc plá
nují otevřít dětský koutek s hrač
kami a omalovánkami.
IVAN SKULINA


provoz a zahraničí

4/2010

průmysl
Řídicí a informační
systém pro řadu 842

S

polečnost MSV elektro
nika dodá řídicí a infor
mační systém i komplet
ní rozvaděče a pulty strojve
doucích pro modernizované
motorové vozy řady 842. Její
odborníci současně zpraco
vávají nejen projekt vlastní
ho řízení, ale také komplet
ní elektrické výzbroje vo
zidla, ve kterém jsou řeše
ny vazby a spolupráce všech
elektrických komponentů.
Projekt slouží jako podklad
pro zpracování konstrukč
ní dokumentace pro vlastní
modernizaci.
Vozidlo bude možné pro
vozovat v režimu násobné
ho řízení ve spojení se stej
nými vozy, vozy řady x43
i řídicími vozy ř. 954. Složi

tost řešení spočívá v nutné
koordinaci obou trakčních
skupin motorového vozu
ve všech jízdních režimech.
Cílem je zajistit ekonomiku
provozu z hlediska spotřeby
pohonných hmot i životnos
ti jednotlivých uzlů vozidla.
Ke zvýšení komfortu cesto
vání přispěje také instalace
optického i akustického in
formačního systému.

Homologace ložisek
ZKL v Argentině

V

e spolupráci se ZKL LA
TINOAMERICA, S. A.,
regionálním zastoupením
koncernu ZKL pro jižní Ame
riku, byla v průběhu listo
padu loňského roku úspěšně
ukončena homologace ZKL
ložisek pro kolejová vozi
dla v Argentině. Homologo
vaná ložiska PLC 510-21 ab
solvovala v náročných pod
mínkách požadovaných
200 000 km a od 16. listopa
du 2009 jsou schválena pro
provoz na argentinských že
leznicích podle platných no
rem FA.
Společnost ZKL si v září
loňského roku odnesla Vý
roční cenu ACRI v kategorii
Komponenty za válečková
ložiska pro kolejová vozidla
s nižší energetickou nároč
ností a vyššími užitnými
vlastnostmi. Produkt byl
zkoušen ve Zkušebním cen
tru VUZ ve Velimi na speci
álně vyvinuté zkušební sta
nici pro zkoušky výkonnosti
nápravových ložisek.

Konec modernizací
pro Bratislavu

P

řed Vánocemi roku 2009
byla do Dopravního pod
niku Bratislava doprave
na poslední modernizova
ná dvoučlánková tramvaj
K2S (ev.č. 7135), která dne
8. ledna 2010 úspěšně absol
vovala v Bratislavě technic
ko-bezpečnostní zkoušku.
Jejím předáním se završi
la desetiletá spolupráce při
modernizaci bratislavských
dvoučlánkových tramva
jí. Od roku 1999 tak pro
šlo halami Pars nova všech
35 kusů, které bratislavský
Dopravní podnik vlastní.
U 9 tramvají byla dosaze
na zcela nová ocelová skříň,
která byla kompletně vyro
bena v Pars nova. Dvě tram
vaje byly dodány v tzv. škol
ním provedení s kabinou
nejen pro samotného řidi
če, ale i školitele či inspek
tora, který sleduje a vyhod
nocuje jízdu.
(acri)
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Vlaky spojí BBI s metropolí

V hlavní městě
Německa je v plném
proudu výstavba
ústředního letiště
Berlín-Braniborsko-International
(BBI), které vzniká
na území původně
východoněmeckého
letiště Schönefeld.

slovensko
Moderní stavědlo
v Kysaku

M

imořádný vánoční dá
rek dostali železničá
ři i cestující veřejnost ve sta
nici Kysak, kde bylo loni
2. prosince slavnostně ode
vzdáno nové elektronic
ké stavědlo. To bylo oživeno
během nepřetržité výluky
trvající 22 dní, která byla za

O

výstavbě moderního
ústředního letiště pro
hlavní německé měs
to, sídelní aglomeraci Branibor
ska a dalších východních spol
kových zemí rozhodla v roce 1996
německá vláda spolu se spolkový
mi zeměmi Berlín a Braniborsko.
Po mnohaletých třenicích a spe
kulacích s pozemky podepsaly
5. září 2006 spolková vláda, obě
spolkové země, Letiště Berlín
a koncern Deutsche Bahn (DB)
smlouvu o BBI. Letiště Schöne
feld je rozšiřováno o plochu 970
hektarů. Celková rozloha BBI do
sáhne 1 470 hektarů, což odpoví
dá ploše 2 000 fotbalových hřišť.
Za koncern DB se na výstavbě po
dílejí jeho dceřiné společnosti DB
ProjektBau (projekt a stavba), DB
Netz (dopravní cesta), DB Sta
tion&Service (nádraží a služby)
a DB Energie.

těžkávací zkouškou přede
vším pro provozní personál
stanice. Skončila tak jedna
éra zabezpečovacího zaříze
ní, kdy odešla na zaslouže
ný „odpočinek“ stará relé
ovka, která sloužila v Kysa
ku více než padesát let. Ces
tující změnu zaznamenali
především díky novým elek
tronickým informačním ce
dulím systému HAVIS a dál
kovému hlášení do zastávek
Obišovce a Ličartovce.

U Liptovské Mary
tišeji a rychleji

H

Nové nádraží na letišti
vyroste v podzemí

Železniční stavby jsou rozděle
ny na nové západní a východ
ní kolejové napojení letištního
terminálu. Obsluhu letiště BBI
budou zajišťovat dálkové, regi
onální i městské vlaky (S-Bahn)
od Postupimi a městského cen
tra (hlavní nádraží a Südkreuz)
a od Lichtenbergu. Dvě podpo
vrchová nástupiště nového le
tištního nádraží pod terminá
lem budou mít délku 405 met
rů a budou sloužit dálkové a re

CELKOVÁ ROZLOHA
bbi ODPOVÍDÁ PLOŠE
2 000 FOTBALOVÝCH
HŘIŠŤ.
gionální vlakové dopravě. Délka
nástupiště umožní zastavování
i zdvojených vysokorychlostních
jednotek ICE. Městská železnice
S-Bahn bude mít oddělené nástu
piště o délce 152 metrů se dvěma
kolejemi.

PESTROST. Na nový terminál v Berlíně budou zajíždět jak vlaky S-Bahn, tak soupravy ICE. 
Napojení letištního nádra
ží zajistí dvě dvoukolejné tratě,
jedna pro spoje S-Bahn, napá
jené stejnosměrným proudem,
druhá pak pro ostatní vlaky, na
pájené střídavým proudem o na
pětí 15 kV 16,7 Hz. Šířka podzem
ního letištního nádraží bude
60 metrů.
V cílovém stavu, po dokonče
ní traťového úseku Blankenfelde
– Südkreuz na tzv. Drážďanské
dráze, bude jízdní doba do cen
tra Berlína podstatně zkrácena
na 20 minut při čtvrthodinovém
intervalu mezi jednotlivými vla
kovými spoji. Nové nádraží pod
letištním terminálem bude prů
jezdné a propojí Zhořeleckou
a Drážďanskou dráhu. První vlak
přijede na letiště 30. října 2011.

Mylhúzy a Thann spojí
od prosince tramvaje
P
rvní tramvajový souprava
značky Avanto od firmy Sie
mens, navržená pro trať v údolí
Vallée de la Thur, byla začátkem
loňského prosince předvedena ve
řejnosti v Mylhúzách.
Souprava LRV (dlouhé želez
niční vozidlo) je první z 12 objed
naných, které mají být provozo
vány na trase Mylhúzy – Thann
Saint-Jacques. První vůz byl do
dán do depa tramvajového operá
tora Soléa v Mylhúzách ze zkušeb
ního střediska Wildenrath v Ně
mecku začátkem listopadu loň

ského roku. Ve stejném měsí
ci byly zahájeny noční zkušební
jízdy na městské tramvajové síti.
První zkušební jízdy na síti RFF
začnou 1. dubna, uvedení do ko
merčního provozu je pak pláno
váno na letošní prosinec.
T ramvaje budou začínat
na hlavním nádraží Mylhúzách,
odkud pojedou po trase linek 1 a 2
do Rond-Point Strecker, násled
ně využijí novou trať RFF do Lut
terbachu, dlouhou 4 km. Posled
ní část trasy tvoří stávající trati
do Thannu.
(acri)

Masivní investice
do železničního spojení

Než přijede na nový terminál prv
ní vlak, uvolní veřejné rozpočty
na železniční napojení nového
ústředního letiště sumu 636 mil.
eur (v přepočtu cca 16,5 mld. Kč).
Spolkové země Berlín a Branibor
sko se každá podělí o 30 mil. eur,
částku 576 mil. eur poskytne ně
mecká vláda.

Letištní gigant pojme
miliony cestujících

Ve špičkových obdobích se na le
tišti BBI počítá s odletem a příle
tem až 6 500 cestujících za hodi
nu. Z vlaku se cestující přes es
kalátory dostanou za pět minut
k odbavení. Stávající berlínská le
tiště Schönefeld a Tegel využilo

FOTO autor

v listopadu 2009 celkem 1,7 mil.
cestujících, z toho Schönefeld
521 tisíc osob. Za prvních jede
náct měsíců uplynulého roku se
jednalo o celkem 19,4 mil. osob.

pRVNÍ VLAK
PŘIJEDE NA NOVÉ
ÚSTŘEDNÍ LETIŠTĚ
30. ŘÍJNA 2011.
Počáteční poptávka po ústřed
ním letišti je realisticky pláno
vána na úrovni 22 mil. cestují
cích za rok a maximální kapaci
ta je projektována na 40 mil. ces
tujících ročně.

V Popradu
o další krok dále

N

ádraží Poprad-Tatry je
od konce roku 2008 jed
ním velkým staveništěm.
Důvodem generální rekon
strukce je výpravní budo
va z roku 1977, která byla již
v nevyhovujícím stavu. Zá

ROMAN ŠTĚRBA

Dánské dráhy opět
uspěly ve Švédsku
Š
védská společnost Jönköpings
Länstrafik vybrala dopravce
DSB Småland, aby od 12. prosince
2010 provozoval dráhu Krösatå
gen na pěti trasách okolo Jön
köpingu a Nässjöodu.
Desetiletá smlouva v hodnotě
800 mil. švédských korun počí
tá s provozem souprav typu Bom
bardier Itino a dieselových více
dílných jednotek Y1. Dosavadní
provozovatel, který je vlastněn
společným podnikem Švédských
státních železnic SJ a Veolie, se
soutěže nezúčastnil.

lavní železniční trať
ze Žiliny do Košic vede
v úseku Liptovský Miku
láš – Liptovská Teplá po hrá
zi vodní nádrže Liptov
ská Mara. Vlaky zde jez
dily dlouhé roky sníženou
rychlostí po rozbitých kole
jích. To je ale od konce loň
ského listopadu minulos
tí. Takřka šestikilometrový
úsek byl díky Trnavské sta
vební společnosti komplet
ně zrekonstruován a dnes
se po něm dá jezdit ne
jen rychlostí 100 km/h, ale
díky novým technologiím
i tišeji než dosud.

Jde už čtvrtou výhru DSB
ve Švédsku, po kontraktech
na provoz dráhy Øresund v part
nerství s FirstGroup, Roslagsba
nen ve Stockholmu a nejnověji
v Göteborgu se společností Väst
trafik. „Švédsko je naším dru
hým domovem,” uvedl Soren
Eriksen, výkonný ředitel DSB.
Kontrakty společnosti v této zemi
zahrnují 20 milionů vlkm na více
než 2 000 km tras, které jsou del
ší než v případě regionálního pro
vozu DSB v samotném Dánsku.
(acri)

sadní změnou oproti původ
nímu stavu je nová elektro
instalace, lepší tepelné ob
klady budovy a také doda
tečná montáž dalších dvou
eskalátorů, takže jich bude
na nádraží cestujícím k dis
pozici celkem šest. Budovu
a vnitřní prostory bude také
dozorovat nový kamerový
systém a zákazníci sloven
ských železnic uvítají i vy
lepšený příchod na jednot
livá nástupiště. Stavba by
měla být odevzdána do uží
vání koncem ledna. (mh)

krátké zprávy ze světa
Čína objednala vlaky
pro 380 km/h

Železnice může zvýšit
podíl na dvojnásobek

Miliardy do podpory
nákladní přepravy

Odbory požadují více
peněz pro dráhu

Seminář o přepravě
na Blízký východ

Čínský společný pod
nik Bombardier Si
fang Transportation
obdržel zakázku na 80
vlaků typu Zefiro 380.
Ty jsou určeny pro rychle se roz
šiřující čínské vysokorychlostní
tratě a měly by dosahovat maxi
mální rychlosti 380 km/h. Kla
sická železniční technika, posta
vená na principu kolo-kolejni
ce, by poprvé dosáhla takové pro
vozní rychlosti. Objednávka zní
na 20 osmidílných a 60 šestidíl
ných souprav, které mají být vy
ráběny v Číně (s některými díly
z Evropy), s dodávkami se počítá
postupně v letech 2012 až 2014.

V Bruselu byla před
stavena studie, z níž
vyplývá, že na ná
kladní ose Skandi
návie – Rýn – západní
Středomoří je možno zvýšit po
díl železnice do roku 2025 z dneš
ních 14 procent na dvojnáso
bek. Uvádí se, že na trasách přes
500 km je možný nárůst na 24
procent, zatímco na trasách
přes 1 000 km až na 30 procent.
K tomu budou zapotřebí inves
tice ve výši desítek miliard eur.
Jde zejména o takzvanou osu
Ferrmed – Achse, kterou by EU
měla zařadit do projektu Tran
sevropských dopravních sítí.

Francie chce v rám
ci dohody o životním
prostředí, uzavřené
v roce 2007, podporo
vat železniční nákladní
přepravu. Do tohoto segmentu
dopravy hodlá postupně do roku
2020 investovat až sedm mili
ard eur. Za tímto účelem byl vy
pracován osmibodový akční pro
gram na podporu nákladní že
leznice. Podporovány mají být
přepravy RoLa, kombinovaná do
prava, ale i vysokorychlostní ná
kladní přeprava a lepší napojení
přístavů na železnici. Současně
by více prostředků mělo plynout
i do podpory místních přeprav.

Zvýšení státního fi
nancování drážní in
frastruktury na nej
méně 5 miliard eur
požaduje drážní odbo
rová centrála GDBA: „Ve vlád
ním koaličním ujednání se sot
va najde odpověď na otázku, jak
se bude železnice, coby dopravní
obor šetrný k životnímu prostře
dí, a její infrastruktura vyvíjet.“
Dalšími požadavky GDBA jsou
vytvoření koncepce s vývojem
jednotlivých dopravních oborů,
a to včetně finančních příslibů,
a také plán na odstraňování pře
kážek v konkurenci v souvislosti
se zápočtem externích nákladů.

Na kvalitu a spoleh
livost železniční do
pravy byl zaměřen
seminář pořádaný
v Istanbulu společně
UIC a světovou speditérskou aso
ciací FIATA. Účastnilo se jej přes
80 zástupců drážních a spedič
ních podniků ze 17 zemí, kteří
diskutovali o problémech mezi
národní železniční dopravy v re
laci jihovýchodní Evropa – Tu
recko – Blízký východ. Často se
tu kritizovala dezolátní infra
struktura v jihoevropských ze
mích a v Turecku, dlouhé doby
tranzitu a složité celní procedury
na hranicích.
(sh, kla)
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Pobyty Rumunsko, Řecko

Černá Hora

Rumunsko – Eforie Süd – Hotel Amaradia
Cena: 6 900 Kč (6 400 Kč dítě 4–12 let) odj. z ČR: 26. 6., 25. 8. 2010
7 500/6 900 Kč/os.: odjezd z ČR: 6. 7., 16. 7., 26. 7., 5. 8., 15. 8. 2010
FIP: MÁV, CFR. Cena zahrnuje 10x ubytování, 10x polopenzi,
2x lehátkový lístek a 2x místenku.
Řecko – Nei Pori – široká písečná pláž, studia pro 2, 3 a 4 oso
by, apartmány pro 4, 5 a 6 osob. Cena za osobu ve studiu od 2 700
do 5 900 Kč, v apartmánu od 2 600 do 5 100 Kč.
Lehátkový lístek + transfer 1 250 Kč. Pobyt 14 dnů.
Odjezd z ČR: 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 13. 9., 17. 9. 2010.
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

Veliki Pijesak
nová vilka u pláže
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619

*RELAXACE TOUR – cestovní kancelář*
Máte zájem o pobyty u termálů na Slovensku a Maďarsku?
Naši nabídku najdete na www.ckrelaxace.cz
Tištěné katalogy rádi zašleme. info@ckrelaxace.cz
Tel: 283 870 284, 732 66 57 13, 605 58 27 21

Zájezdy pro fandy železniční dopravy
• Švýcarské horské železnice, 22. 6.–27 .6.
Přírodní krásy Švýcarska trochu jinak, a to vlakem, lanovkou
či zubačkou.
Autobusem do Švýcarska, dále pak vlakem po trase nejznámějšího
alpského panoramatického vlaku – Glacier (ledovcový) Expresu
po trase Chur – Zermatt s výjezdem zubačkou na Görnergrat
s výhledem na Matterhorn a Monte Rosa, další trasa bude
z Interlakenu pod Eiger, zubačkou do sedla Kleine Scheidegg
a tunelem vysekaným ve skále na Jungfraujoch. V oblasti Lucernu
pak výjezd nejstrmější ozubnicovou železnicí na světě na Pilatus,
další zubačkou na vrchol Rigi s návratem jinou železnicí
do Vitznau a lodí po Vierwaldstätter See.
3x Švýcarsko na jednom místě
Ubytování:
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
vlastní s možností doobjednání večeří
Strava:
Cena:
12 500 Kč, z toho záloha 2 000 Kč.
V ceně je zahrnut i tzv. Swiss Pass, se kterým je
možné 4 dny neomezeně cestovat po Švýcarsku
vlakem, poštovními autobusy nebo lodí.
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.
• INNOTRANS – světová výstava železniční techniky Berlín,
23. 9.–25. 9.
Největší světová výstava kolejových vozidel a všeho, co souvisí
s dopravou po kolejích.
Výstavě je věnován celý pátek – den pouze pro profesionály
v oboru. V sobotu může návštěva výstavy pokračovat a nebo je
možné navštívit technické muzeum v Berlíně a prohlédnout si
centrum německého hlavního města. Po cestě bude ještě zastávka
v dopravním muzeu v Drážďanech.
Ubytování:
2x Německo, hotel Formule 1, dvoulůžkové pokoje.
vlastní
Strava:
Cena:
4 100 Kč, z toho záloha 2 000 Kč.
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Ústí n. L.
• Cykloturistika – Německo – kolem Mosely a Rýna, 30. 6.–6. 7.
Pohodová cyklistika vhodná pro celou rodinu kolem řeky Mosely.
Začátek v historickém Trieru, konec výletu na soutoku Mosely
a Rýna v Koblenci. Zažijeme jedinečnou přírodní scenérii údolí
Mosely a Rýna s těmi nejpříkřejšími vinicemi, strážními hrady či
známou skálou Loreley. Prohlédneme si historická města – Trier,
Koblenz, Mohan a mnohá vinařská městečka – Bernkastel – Kues,
Traben, Trarbach, Cochem, Bacharach.
Ubytování:
6x Německo – možnost výběru noclehů buď
ve vlastních stanech v kempu, anebo v penzionu
či apartmánech.
Strava:
vlastní
Cena:
4 800 Kč, z toho záloha 2 000 Kč
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.

UPOZORŇUJEME NAŠE KLIENTY, ŽE DLE SDĚLENÍ ČD
V LETOŠNÍM ROCE NEPOJEDE JADRAN EXPRES.

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu. Cena 6 390 Kč
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur),
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu a odjezdu,
vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup na termální
koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet
Pompeje+Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta (individuální
pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu), vlakovou dopravu.
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Wien – Roma
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich
rodinní příslušníci FIP: ÖBB a FS. Poslední volná místa!!!
• 20.–28. 3. Madrid a jeho okolí. Cena 5 990 Kč zahrnuje:
4x ubytování, 7x místenku včetně příplatků, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna – Wien 570 Kč
(820 Kč), Port Bou – Madrid 330 Kč, Madrid – Port Bou 330 Kč (nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci
ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE, rodinní příslušníci FIP: ÖBB, FS
a RENFE a 50% FIP pro průjezd Francií.

Jarní vlakové poznávací zájezdy

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování 2x snídani, 3x místenku, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
Berlin – Paris 450 Kč, Paris – Berlin 450 Kč (nutno objednat při
sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
DB, SNCF, rodinní příslušníci a důchodci ČD: 50% FIP na průjezd
Německem a Francií (výhodnější je brzký nákup jízdenek).

DOVOLENÁ V ITÁLII
NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2850 Kč na osobu
3750 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
SOZOPOL
2850 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
4250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
6500 Kč
9100 Kč
9900 Kč
2-lôžková izba
3-lôžková izba
6800 Kč
10800 Kč
11700 Kč
7600 Kč
13700 Kč
14500 Kč
4-lôžková izba
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
• 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimo sezóny 2400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez ceny
za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web.stránke: www.ck-kysucatour.sk
alebo osobne v kancelárií na ŽST Kys. N. Mesto
alebo na telefónoch 00421/41/4211620 alebo želez. telefón 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442
alebo emailom: ckkt@stonline.sk.

Lyžařský pobyt pro děti
Odbor personální Generálního ředitelství Českých
drah ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel
pořádá již 2. ročník lyžařského pobytu pro děti
zaměstnanců ČD.
Pro koho je lyžařský pobyt určen?
pro děti ve věku 6 až 15 let
pro děti zaměstnanců Českých drah
pro děti, kterým zimní sporty nejsou cizí

pro ty, kteří si chtějí pořádně zalyžovat
pro ty, kteří chtějí potkat nové kamarády
pro ty, kteří si chtějí užít týden plný zábavy

CENA POBYTU: 2 850 Kč / osoba (po dotaci)
Co vše cena zahrnuje?
ubytování s plnou penzí
dopravu autobusem
celodenní lyžování

Kam a kdy vyrazíme?
zkušené lyžařské lektory
zdravotnický dozor
večerní zábavný program

Horská chata Domov – Koliba
Deštné v Orlických horách
6. 3. – 13. 3. 2010

Vaše dotazy zodpoví:
Mgr. Blanka Havelková, Odbor personální, GŘ ČD
+420 972 232 038, +420 725 758 728, HavelkovaB@gr.cd.cz
Pro přihlášení využijte kontakt:
Mgr. Blanka Jíšová, ČD travel
+420 972 243 055, +420 602 473 285, jisova@cdtravel.cz

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE
MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, vilky,
bungalovy přímo u moře,
plážový servis, bazén – to vše
v ceně bez dalších příplatků
a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707
www.susanna-viaggi.cz

Nové destinace
u moře na www.kamkoliv.eu
604 518 951

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář
Halmanová
nabízí:
Č. Hora, hotel**
od 3 990–5 890 Kč
lednice, balkon aj. + klimatizace
zdarma! 7, 8, 10 nocí, lehátko,
taxa
-------------------------------------------Bulharsko
4 790–6 190 Kč – 9/10 nocí
vč. lehátka, transfer, taxy,
delegát, 2 lůž. pokoje,
4lůž. apartmá: balkon
TV, mini KK, lednice,
WC + sprcha aj.
-------------------------------------------Chorvatsko – Omiš – Nemira
s polopenzí
i bez, 2–3lůž. studia
2 990–3 990 Kč
-------------------------------------------Ubytování:
Itálie – Lido Adriano aj.
Rez. Tereza
4 660–15 600 Kč/apt 5 os.
Krátké zájezdy i pobyty
s poznáním
-------------------------------------------Ázerbajdžán + Irán
39 990 – FIP slevy
9.–25. 5. + 12.–28. 9.
tam letadlo + zpět vlak,
11x hotel**, 8x snídaně
-------------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Ubytování v Černé Hoře

zimní pobyty

Super ceny již od 200Kč za os./den
Mgr. Ivana Matoušková cestovní agentura JULIA, tel. 606 222 550,
371 751 868, e-mail: julia.ca@seznam.cz, www.julia-ca.wz.cz

Rekreační A ŠKOLICÍ STŘEDISKO v Jizerských horách nabízí
zimní pobyty. Cena 280 Kč s možn. polop. Pokoje s vl. soc. zař.
Děti sleva. Tel. 483 381 091, 731 473 259.

• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x
večeři, 2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce
v horách, služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy,
místní průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem,
terénním vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní
pojištění klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní
příplatek: lehátko T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie – Vídeň
570 Kč – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky:
zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE A ONCCFM, rodinní
příslušníci s jízdenkou FIP: ÖBB, FS, RENFE a 50% FIP na SNCF,
vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav-hotel-přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien – Roma
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD,
jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS,
rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd
Rakouskem.

• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku – 8.–11. 4. nebo
21.–24. 4. Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou penzi,
4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu, vstup
do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod., volný vstup do fitness,
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den. Dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma.
• Vysoké Tatry – hotel Hrebienok. Cena 4 295 Kč zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí, 3denní skipas, 30% slevu do AQUA RELAX
v hotelu Titris v Tatr. Lomnici, 20% na bowling v hotelu Hutník
v Tatr. Matliarích, možný pobyt na 7 nocí s polopenzí a se 6denním
skipasem za 7 795 Kč. Platí do 13. 2. 2010.
• Velká Rača – Oščadnica – penzion Villa Ludmila. Cena
4 170 Kč zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Nejlepší lyžování
na Slovensku, zastávka skibusu 2 min. od penzionu.

Autobusové jednodenní zájezdy

• 27. 3. Tropický park, cena 850 Kč, odjezd z Prahy.
• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč, odjezd z Českých
Budějovic.
• 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč odjezd z Českých Budějovic.
• 17. 7. Krimmelské vodopády, odjezd z Českých Budějovic.
Více včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

• Velký Meder – hotel Thermál – Buď fit – termín 25.–28. 3.
Cena 3 100 Kč/os. (běžná katalogová cena 3 550 Kč/os.)
zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, u každé večeře 0,2 l vína,
nealko nápoje, vstupenku se 2 vstupy denně na termál. koupaliště,
1x relax. masáž na koupališti, 1x relax. pobyt v solné jeskyni,
10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné restauraci
na koupališti.

ČR

• Babylon Liberec, hotel Centrum. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje:
dvě noci ve **** hotelu, polopenzi, neomezený pobyt v aquaparku,
lunaparku a iqparku (i v den odjezdu!), pobyt ve VIP Sauna
Afrikana (vždy v pondělí, středa, pátek od 18 do 22 h), možnost
ranního plavání již od 8 h, pro děti od 3 let animační program.
KE KAŽDÉ DOSPĚLÉ OSOBĚ JEDNO DÍTĚ VE VĚKU DO 14 LET
ZDARMA! Akce platí pouze do konce března!
Více na www.cdtravel.cz/lasty.
• Hotel Krušnohor – 2 dny s Becherovkou. Celoroční cena
1 245 Kč/os. zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
2x snídani, míchaný nápoj za použití Becherovky, 1x lahev
Becherovky na pokoj (pro děti míchaný nealko nápoj), v den
příjezdu ovoce na pokoji, vstupenka do Muzea Jana Bechera
v Karlových Varech, poplatek městu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

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 až pátek 9.00–17.00 h
email: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz,
www.cdtravel.cz
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pošta
Odchází skutečná
osobnost

7

Sehraná parta z dílny 680

K

ibžd
Nové Strašecí
12. ledna

D

oncem ledna odchází
po 38 letech aktivní služ
by na železnici náměstek
přednosty Provozního ob
vodu Břeclav Zdeněk Krys
tián. Polovinu své kariéry
působil v odvětví lokomo
tivního hospodářství, dru
hou pak v odvětví řízení do
pravy. Jako zdatný generál
si počínal při organizaci vý
lukové dopravy v průběhu
Rekonstrukce železničního
uzlu Břeclav.

o v noci spadlého stro
mu najel mezi železnič
ními stanicemi Nové Stra
šecí a Stochov rychlík 1285,
k vykolejení naštěstí ne
došlo. V čele vlaku byl řídi
cí vůz 954.201-0. Nikdo ne
byl zraněn, škoda byla před
běžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Břeclav
14. ledna

V

ranních hodinách
při posunu přes točnu
v břeclavském depu vyko
lejila lokomotiva 731.023-8.
Škoda byla předběžně vyčís
lena na 20 tisíc korun. Udá
lost šetří RIBŽD Brno.

V životě potkáváme málo
takových osobností, jakou
je Zdeněk Krystián. Vyso
ce si ceníme nejen jeho od
bornost, ale také charisma,
předvídavost, komunikativ
nost a konstruktivnost, kte
ré s plným nasazením vy
užíval pro zdárný chod že
lezničního provozu, včetně
všech mimořádností. Na
šemu kamarádovi přejeme
stálý optimismus, pevné
zdraví a krásné vzpomínky
na železnici.

Zaměstnanci RCP Brno
a PO Břeclav

Navzdory výluce
vás chválím

C

estovala jsem rychlí
kem z Českých Budě
jovic do Prahy. Příjemně
mě překvapila častá frek
vence těchto spojů, rych
lost obsluhy při zakoupe
ní jízdenky a přehledný sys
tém, ze kterého nástupiš
tě a kdy vlak odjíždí. Veli
ce milé bylo přistavení vla
ku již s předstihem a téměř
přesný odjezd vlaku. Pak ale
přišla průvodčí s informací
o výluce. Zde bych ji chtěla
pochválit za vstřícný, až ro
dinný přístup.
Naprosto překvapující
byla organizovanost a rych
lost přemístění všech pasa
žérů z vlaku do předem při
stavených a vytopených au
tobusů. Neméně vstřícný
byl i přístup řidiče autobu
su. Chtěla bych ČD pochvá
lit za naprosto profesionál
ní organizaci a zvládnu
tí celé výluky. Nejvíce bych
však chtěla pochválit a po
děkovat zaměstnancům
ČD za jejich úžasně vstříc
ný a profesionální přístup
ke všem pasažérům.

Pavla Kvášová

Poděkování posíláme průvodčí
Lence Kmochové.

Kdy dojela
poslední Mazutka

V

Železničáři č. 2 jsem si
se zájmem přečetl člá
nek Co odhalili čtenáři ča
sopisu. Bohužel stále ne
vím, kde je pravda o Mazut
kách. Autor textu, Petr La
páček, píše, že pan Pavel
Korbel uvádí jako dobu po
slední jízdy těchto strojů
přelom let 1972 a 1973 v Bra
tislavě a ve Zdicích. Já ale
vlastním fotografie těchto
lokomotiv z pozdější doby.
Získal jsem je v roce 1988
na školení redaktorů od člo
věka, který na těchto lo
komotivách jezdil a osob
ně si je vyfotografoval, když
s nimi stál na nádražích.
Dva snímky jsou z Tochovic
(z roku 1973) a jeden z Hořo
vic (z roku 1974), kde se stro
jem držel zálohu. Bohu
žel nemám jak si to ověřit,
protože jsem dávno ztra
til na onoho člověka kon
takt. Snad si dobře pamato
val, kdy s těmito lokomoti
vami jezdil. Pokud tedy měl
pravdu, tak musela posled
ní Mazutka ze Zdic dojezdit
Jan Dvořák
až v roce 1974.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Praha hl. nádraží
18. ledna

N

ad ránem na pražském
hlavním nádraží vyko
lejila posunující lokomoti
va 111.011-2 na výhybce čís
lo 15. Škoda byla předběž
ně vyčíslena na 165 tisíc ko
run. Událost šetří RIBŽD
Praha.

KONTROLA. Technici Jiří Vágner, Martin Balada a Jan Studeník (zleva) zjišťují otáčky na trakčním motoru.

Věci technického rázu větši
nou vyřeší rychle, ale střet s člo
věkem v rychlosti 160 km/h jim
už dá zabrat – potom potřebují tři
až pět dní, aby vlak uvedli do pů
vodního stavu. „V pátek a v neděli
musí vyjet všechny vlaky, mimo
toho, který je dlouhodobě odsta
ven na prohlídku vyššího stupně,
takže pak přicházejí i horké chvil
ky. Musím ale konstatovat, že ko
lektiv našich zaměstnanců je vel
mi šikovný a výborně sehraný,“
říká s určitou pýchou v hlase Jan
Studeník.

I moderní soupravy
Pendolino potřebují
zajistit pravidelnou
údržbu a odstraňování
technických problémů
z provozu. Tohle má
na starosti šikovná
parta techniků
z pražského depa.

Z

ašel jsem se podívat do mís
ta, kde mají české rychlo
vlaky svůj domov. Na Od
stavném nádraží jih, které spa
dá pod pražské DKV, se vybraní
zaměstnanci Českých drah sta
rají o Pendolina tak, aby spoleh
livě sloužila cestujícím.
Začalo to v listopadu 2002, kdy
do příjezdu Pendolina 001 zbývalo
asi půl roku. Přípravy na jeho pro
voz ale probíhaly už tehdy. „Zpo
čátku se uvažovalo o nové hale,
ale nakonec se rozhodlo jen o re
konstrukci jedné z hal na zdejším
odstavném nádraží,“ vzpomíná
Jan Studeník, hlavní technik pro
Pendolina, čili řadu 680. V sou
časnosti probíhá údržba Pendo
lin na dvou z celkem čtyř kolejí.

Čtyřicet dva lidí na povel

Podle čísla řady těchto vlaků zís
kala místnost, kde pracují lidé
od Pendolin, přezdívku dílna
680. Mistruje tu Zdeněk Vojta,
který má na povel celkem 42 lidí.
„Z nás všech tu už jen tři, včetně
mě samotného, pamatují příjezd
prvního Pendolina,“ říká Jan Stu
deník. Do Itálie, kde byla soupra
va vyrobena, se čeští technici po
stupně vydávali na čtrnáctidenní
školení o údržbě. „Kromě toho, že
jsme se něco naučili, jsme mohli

FOTO AUTOR (3x)

V HALE. Na toto místo se dostane každá souprava Pendolina v ČR.

ÚDRŽBA. Richard Šťastný právě opravuje součásti klimatizace.
vidět jednotlivé jednotky v různé
fázi rozpracování. Prohlédli jsme
si to, co je dnes skryto pod růz
nými kryty či zařízeními,“ po
kračuje.
V současnosti jsou zdejší za
městnanci rozděleni do čtyř sku
pin, které zajišťují nepřetržitou
údržbu, další dvě skupiny prová
dějí v denních směnách prohlíd
ky vyšších stupňů. Každou sku

pinu vedou takzvaní četaři. Když
nastanou potíže při jízdě, stroj
vedoucí jim mohou okamžitě za
volat a požádat o radu.
„Dnes jsou Pendolina již spo
lehlivá, ale to neznamená, že se
jim problémy vyhýbají. Každou
takovou situaci je potřeba opera
tivně řešit. Někdy ale nezbývá nic
jiného, než že musíme vyměnit
celý vlak,“ pokračuje Studeník.

Kolín
19. ledna

P

řed půlnocí v obvo
du kolínského nádra
ží vykolejil nákladní vlak
Pn 66373. Tento vlak projel
odjezdové návěstidlo S38a
v poloze Stůj a vjel do od
vratné koleje směrem k mě
nírně, kde přes výkolej
ku EVk1 vykolejil. Vykole
jila lokomotiva 122.043-3
a sedm nákladních vozů

Mít tak vše pod střechou

Za ty roky si zaměstnanci z díl
ny 680 vybudovali k Pendoli
nům osobní vztah. „Třeba Jirka
nedá dopustit na Pendolino 006.
Já mám oblíbenou zase pětku, asi
je to tím, že jsem si ji z Itálie osob
ně dovezl. Takoví Jirka s Petrem
najdou v podvozku i takové věci,
které jiní nevidí. A Roman, kte
rý je zároveň četař v nepřetržitém
turnusu, rád překvapuje odstra
ňováním neřešitelných problémů
v nočních směnách,“ vypráví za
níceně Studeník.
Četaři jsou zároveň i prvními
lidmi, kteří mluví se strojvedou
cími Pendolin při jejich návratu
do depa, aby se dohodli na kole
ji, kde bude jednotka odstavena.
Mnohdy se to neobejde bez po
sunu dalších vlaků. Pendolina se
totiž do haly nevejdou. Místnost
působí jako obrovská, ale pro čty
ři Pendolina na dvou kolejích je
krátká. „Máme velký sen. Chtěli
bychom prodloužit halu asi o dva
cet metrů a mít tak všechny vlaky
pod střechou. V zimě bychom pak
mohli konečně zavřít vrata, aby
sem tolik netáhlo,“ dodává na zá
věr za všechny své kolegy Jan Stu
MARTIN HARÁK
deník.

řady Eas, které byly lože
né uhlím. Nikdo nebyl zra
něn, škoda byla předběž
ně vyčíslena na 1,2 milio
nu korun. Jelikož dva vyko
lejené nákladní vozy zasa
hovaly do průjezdného prů
řezu druhé traťové koleje
Záboří nad Labem – Kolín,
byl v tomto úseku zastaven
provoz do 17. hodiny 21. led
na. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Přerov – Prosenice
21. ledna

O

půlnoci mezi železnič
ními stanicemi Pře
rov a Prosenice vykolejil
za jízdy nákladního vlaku
NEx 46723 v km 186,780 je
den prázdný nákladní vůz
pro přepravu automobilů.
Škoda byla předběžně vyčís
lena na 1,7 milionu korun.
Událost šetří RIBŽD Ostra
va.
(MirKo)

Jak se Milovice CityElefantů dočkaly
Původně ospalé
městečko s okupační
základnou se i díky
nově opravené trati
stává rozvíjejícím se
pražským satelitem.

příliš nových pracovních příleži
tostí a ani úroveň občanské vyba
venosti nebyla vysoká, takže pro
blém dopravní obslužnosti nabý
val na intenzitě.

Místo provizoria
kompletní modernizace

R

azantní zvýšení kvali
ty železniční dopravy ne
musí být nutně doprová
zeno gigantickými náklady. mo
dernizace tratě z Lysé nad Labem
do Milovic, která přišla na 300
milionů korun, je toho důkazem.

Motorový vůz už nestačil

Po dramatickém poklesu počtu
obyvatel města Milovice a sídliš
tě Mladá, který nastal po odcho
du sovětských vojsk v roce 1991,
se zdálo, že bývalý vojenský pro
stor se promění v zaostalou semi
periferii. Železniční spojení zde

PO NOVU. Od prosince jezdí do Milovic „panťáky“.  FOTO M. NAVRÁTIL
obstarával samostatný motoro
vý vůz 810, který jezdil párkrát
za den. A stačilo to.
O několik let později se ale si
tuace začala měnit. Vzhledem
k tomu, že Milovice leží relativ

ně blízko hlavního města, v oko
lí se nachází hezká příroda a ceny
bytů a pozemků byly přitom vý
razně nižší než v Praze, sem
rychle přicházeli noví obyvatelé.
Na druhou stranu tu nevznikalo

Původně se uvažovalo o vybu
dování nového rychlého spojení
Prahy s Libercem přes Milovice
a Mladou Boleslav. To by mimo
jiné znamenalo postavit v úse
ku Lysá nad Labem – Milovice
kompletně novou trať. Vznikly
k tomu studie, získávala se po
litická podpora, ale nakonec vše
skončilo na nedostatku peněz.
Zvítězil kompromis, který zna
menal opravu a elektrizaci tratě
232. I tato varianta se ale odda
lovala a zvýšená frekvence byla
dočasně uspokojena zvětšením
počtu a kapacity motorových vla
ků. Nemalá část nespokojených
cestujících problém ale řešila do

jížděním automobily do Lysé, od
kud pokračovala vlakem do Pra
hy. Teprve v průběhu roku 2005
se dostala oprava a elektrizace
tratě do plánů Ministerstva do
pravy a SŽDC. I tak se ale se sa
motnou stavbou začalo až loni
v létě.
Oproti původním záměrům ne
byla trať elektrizována jako pro
vizorium do doby výstavby tratě
nové, ale přistoupilo se k celko
vé modernizaci. Úsek mezi Milo
vicemi a Lysou byl vybaven nejen
trakčním vedením, ale došlo též
na komplexní výměnu železnič
ního svršku.
Celá stavba byla zúročena slav
nostním zahájením elektrické
ho provozu 10. prosince 2009.
Z pražského Masarykova nádraží
se nyní dostanete do Milovic po
hodlným CityElefantem bez pře
stupu za tři čtvrtě hodiny. Dobrá
myšlenka konečně zvítězila.
Bohumil Pokorný
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Chcete se podívat
pod zem?
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Česká stopa v polském Kladsku

N

evlídné zimní měsíce
přímo vybízejí k návště
vě jedné ze čtyř tras vedou
cích desítky metrů pod po
vrchem historického cent
ra Prahy, a to podzemními
tunely, kolektory, v nichž je
uložena převážná část in
ženýrských sítí. Magnetem
pro vás může být návště
va důlního nádraží a sve
zení se důlní lokomotivou.
Do kolektoru mají přístup
děti od 6 let. Prohlídku si
lze objednat pomocí rezer
vačního systému na adrese
http://zt.kolektory.cz/. Ko
lektory jsou přístupné vždy
v pondělí a ve středu, a to
jak pro jednotlivce, tak pro
skupiny do 16 osob. Vstup
né činí 300 Kč, fixní cena
za skupinovou vstupenku je
4 500 Kč. Veškeré dotazy za
sílejte na e-mailovou adresu
janeckovad@kolektory.cz.

Liberec v sevření
hákového kříže

S

everočeské muzeum v Li
berci (Masarykova 11) zve
všechny zájemce o historii
na výstavu Liberec v sevře
ní hákového kříže, která se
koná od 21. ledna do 7. břez
na. Otevřeno je denně
mimo pondělí od 9 do 17 h.
Výstava nabízí komplexní
pohled na Liberec v období
mezi vstupem nacistických
vojsk do města v říjnu 1938
a příchodem Rudé armády
na jaře 1945. Nástup němec
kých ozbrojených složek
v roce 1938, plány přestavby
Liberce podle nacistických
představ, koncentrační tá
bory na Liberecku, ale také
postupný ekonomický pád
města a lidí v něm žijících,
válečný Liberec plný uprch
líků, vězňů a přesídlenců
– to je jen stručný výčet té
mat. Výstava též připomene
existenci Muzea nacistické
ho barbarství v 50. a 60. le
tech 20. století. Další infor
mace najdete na adrese
www.muzeumlb.cz.

Turnaje v kuželkách
na třech místech

O

bvodní turnaj železni
čářů v kuželkách mužů
a žen proběhne 10. úno
ra od 8.30 h v hale Kuželky
Podbořany, Tyršova 578, což
je asi 10 minut chůze od ná
draží. Závazné přihlášky
přijímá do 3. února Rudolf
Hofman, tel.: 972 427 474,
607 723 110.
Obvodní turnaj želez
ničářů v kuželkách mužů
a žen proběhne 10. února
od 7 hodin v kuželně TJ Lo
komotiva Česká Třebová.
Závazné přihlášky přijímá
do 3. února Iveta Hetycho
vá, tel.: 972 325 973, nebo
Jiří Hetych, tel.: 603 395 233.
Obvodní turnaj želez
ničářů v kuželkách mužů
a žen pro rok 2010 se rozběh
ne ve stejný den od 8 h také
v hale SKK Náchod. Závazné
přihlášky přijímá do 3. úno
ra Stanislav Nosek, tel.:
972 341 322, 737 275 164.
S uvedenými kontaktní
mi osobami si účastníci zá
vodů dohodnou čas startu.
U všech tří kuželkářských
turnajů platí, že prvních
dvanáct mužů a šest žen po
stupuje do oblastního tur
naje, který se bude konat
10. března v Náchodě. (mn)

GOTIKA. Most svatého Jana přes Kladskou Nisu míval na obou koncích brány. Dodnes jej zdobí, podobně jako Karlův most, sochy patronů. 

Malebná železnice

Kladsko je oblast
rozloze 1 636 km2,
která tvoří přirozené
mezihoří horského
masivu obepínajícího
území dnešního Česka.
Na základě své polohy
sdílelo po staletí
stejný osud jako
země Koruny české.

A

ž v polovině 18. století bylo
Kladsko ze strategických
důvodů obsazeno prus
kým králem. Tehdy se v kladské
pevnosti hrdinně držela česká
posádka a její odpor zlomil tepr
ve nedostatek potravin, střeli
va a nemoci. Tato obrana je dů
kazem příchylnosti kladské kot
liny k Čechám, o kterou se po
staral král Jiří z Poděbrad v roce
1459, kdy povýšil oblast Kladska
na hrabství.
Po dvěstěleté pruské okupa
ci začlenila Postupimská konfe
rence oblast do polských hranic.
Následně pokračovaly předvá
lečné hraniční spory. Češi žijící
na polském území dostali na vy
branou. Buď se do 30. 11. 1945 při
hlásí k polské národnosti, anebo
budou přesídleni. Pod tímto tla
kem musely přímo z kladského
výběžku uprchnout 4 000 Čechů.

Menší Karlův most

Dnes je Kladská kotlina oblastí
odpočinku a zdraví. Stále mu vé
vodí stejnojmenné město s velmi
zachovalým kopcovitým historic
kým středem. Jednou z nejstar
ších ulic je Česká, kudy přijížděli

FOTO AUTOR (3x)

RADKOV. Na nádraží, kde kdysi končila tzv. Hejšovinská dráha, jako by se zastavil čas.
do města ve směru od Čech kup
ci a cestovatelé. Touto ulicí vejde
me na čtvercové náměstí, které
mu uprostřed vévodí mohutná
reprezentativní budova radnice.
Nad ní se vypíná kladská pev
nost, jež se řadí mezi nejstarší
vojenské stavby v Evropě.
Řeka Kladská Nisa vytváří
městské ostrovy a s tím největ
ším spojuje staré město gotický
most sv. Jana, který je přirovná
ván ke slavnému Karlovu mos
tu v Praze. Je daleko menší, kdy
si míval na koncích brány a do
dnes na něm najdeme sochy,
a to i českých patronů. Městem,
kde žije přes 30 000 obyvatel, je
možné se procházet nejen na po
vrchu; v roce 1976 byla zpřístup
něna podzemní turistická trasa.

Vesnice
s městským rázem

Dalším významným historickým
sídlem v Kladské kotlině jsou
Vambeřice, známé od 17. stole
tí jako mariánské poutní místo.

Českého lva naleznete jak
na radnici, tak i v erbu Kladska.

Zdejší rozložitá barokní budova
baziliky byla dostavěna v 18. sto
letí. Vambeřicím se přezdívá slez
ský Jeruzalém. Obec má sice jen
1 000 obyvatel, ale přesto měst
ský ráz. Náměstí před bazi
likou je obestavěno něko
likapatrovými měšťan
skými domy, v ulicích
ústících do náměstí se
klene 9 oblouků před
stavujících jeruzalém
ské brány.
Kladské území je zná
mé i svými léčivými pra
meny a lázněmi. Ty byly ur
čeny k léčení nemocí krevního
oběhu, nervového systému, žen
ských a revmatických onemocně
ní. I zdejší hory mají na člověka
unaveného civilizací blahodárný
účinek. A není jich tu málo, nej
atraktivnější budou pro mnohé
Stolové hory s masivem Hejšovi
ny a Skalních hřibů s kamenný
mi prolézačkami. Nejvyšší horou
je pak hraniční Králický Sněžník
s nadmořskou výškou 1 424 m.

Ve zdejších horách byla postave
na snad nejmalebnější železnice
v celém polském Slezsku. Vychá
zí z Lázní Chudoba širokou do
linou jihovýchodním směrem.
Za nádražím v Levíně se jí posta
ví do cesty soudržný val Levínské
ho pohoří, vzdálenost k nejbližší
stanici, jež vzdušnou čarou není
větší než 3,5 km, tak musí zdolá
vat po téměř dvojnásobné trase.
Údolí Slánského potoka překo
nává trať po mohutném viaduk
tu, který je 120 m dlouhý a 27 m
vysoký. Úsek mezi vrchem Ši
beníkem a protilehlým Levín
ským kopcem překonávají kole
je úzkou vlásenkou, přecházející
ve volnější objížďku rozlehlé hory
Račov (718 m). Při jízdě po úbočí
se z levých oken vagonů naský
tá rozhled na Stolové hory. Hned
za stanicí v Palici, odkud lze vy
stoupit na vrchol Račova (1 km),
se nachází půlkilometrový tunel.
Z vrcholu Račova se po turistické
cestě můžeme dostat až na zří
ceninu hradu Homole na stejno
jmenném vrchu (735 m). Hrad byl
svého času hlavním sídlem husi
tů na území Kladska.
Dál nás železniční trať dove
de až do centra kraje, kde vlak
napřed zastaví ve stanici Město
a potom na rozlehlém Hlavním
nádraží. Mezi těmito stanicemi
je možno spatřit jeden z nejpůso
bivějších pohledů na staré měs
to, půvabně seskupené nad ře
kou. Ve dnes dvoukolejné stanici
Město byla před druhou světovou
válkou tři nástupiště i s podcho
dy. Ty jsou nyní zazděné, ale z po
hledu na bývalé kolejiště je patr
né, jaký zde musel být kdysi vel
JAN DVOŘÁK
ký provoz.

Vlakem do nejzápadnějšího koutu země
Kraj plný tajemných
smírčích křížů,
líbezných lázní i naší
nejmladší sopky – to je
turisticky lákavá oblast
Ašského výběžku.

D

o nejzápadnější části re
publiky se snadno do
stanete po kolejích. Ob
last je protkána sítí železnič
ních tratí a České dráhy sem na
bízejí kvalitní spojení z blízkých
i vzdálenějších koutů. Například
do Františkových Lázní jezdí kaž
dý den nespočet vlaků z Chebu,
vzdálenost mezi městy urazí asi
za 8 minut. Na tuto trať jsou na
sazovány i moderní jednotky Re
gionova.

Do Františkových Lázní míří
vlaky s cestujícími už od roku
1865. Právě v tomto roce se láz
ně osamostatnily a byly povýše
ny na město. Nádherné lázeňské
stavby s množstvím parků dě
lají z Františkových Lázní stáli
ci mezi výletními cíli západních
Čech. Historické jádro lázní pro
tíná Národní třída, lázeňské
korzo, po němž dojdete k pavilo
nu Františkova pramene. Sym
bolem města je soška malého
čurajícího chlapce s rybou v ru
kách – Františka. Legenda říká,
že žena, která si na sošku sáhne,
zaručeně otěhotní.

Ze zastávky přímo
do bazénu

Na výlet do Františkových Lázní
si můžete vzít plavky. Z vlaku vy

Nová omítka v Aši ladí s barvou
FOTO ROMAN ŠULC
Regionov.

stoupíte přímo na zastávce Fran
tiškovy Lázně-Aquaforum, která
leží v těsné blízkosti tohoto vod
ního ráje. Návštěvníkům je zde
k dispozici celkem 1500 m2 vodní
plochy. Venkovní část zahrnuje
tři bazény, dva z nich jsou otevře
ny pouze v létě. Celý rok je k dis
pozici venkovní whirlpool s teplo
tou vody 32 °C. Uvnitř komplexu
se nacházejí čtyři bazény s vodní
mi atrakcemi.
Pokud se vydáte z lázeňského
města po červené značce, dojde
te až k naší nejmladší sopce – Ko
morní hůrce. Památkou na spor
geologů o jejím původu je štola,
kterou zde nechal v letech 1834
až 1837 vyhloubit Kašpar hrabě
Šternberk. Do vědecké pře se za
pojil i J. W. Goethe, což dosvědču
je reliéf jeho hlavy na skále.

Socha reformátora v Aši

Vlaky Českých drah pokračují
z Františkových Lázní dál do Aše,
většina jich končí na městském
nádraží. Odsud můžete dojít
k barokní radnici z roku 1733,
později novorenesančně přesta
věné, nebo keKamennému mos
tu z roku 1724. Nachází se zde také
jediná socha reformátora Marti
na Luthera v Čechách z roku 1883.
Aš je dobrým výchozím bodem
pro toulky po okolí. K oblíbeným
patří výšlap na nejvyšší horu čes
kých Smrčin – Háj – s kamennou
Bismarckovou rozhlednou. Kdo
se vydá z Aše po modré opačným
směrem, dojde přes osadu Ne
besa na Goethův vrch se Skal
ním městem (asi 7 km). Návště
vy slavného básníka připomíná
pamětní deska. TOMÁŠ REZEK

