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Svátek železnice
posunuli o týden

Devatenáct
Brejlovců omládne

Do Libye se vrátí
vlaková doprava

V Mladé Boleslavi slavili až
2. října. Podívali jsme se ale
i na jiná místa.
STRANA 2

Rekonstrukce lokomotiv
typu T 478.3 potěší přírodu
i strojvedoucí.
STRANA 4

Na severu Afriky vzniká
tři tisíce kilometrů dlouhá
železniční trať.
STRANA 5

krátce

sloupek
Půl miliardy
z fondů EU

Nový obchodní
ředitel ČD Cargo

P

ředstavenstvo ČD Cargo na svém zasedání dne
6. října jmenovalo do funkce obchodního ředitele Jana
Procházku. Hlavním úkolem obchodního ředitele je
nastavení nových pravidel
obchodní politiky s klíčovými zákazníky. Třiatřicetiletý Procházka přichází do ČD
Cargo ze společnosti Škoda Auto, kde pracoval na pozici vedoucího tuzemského
prodeje automobilů. Je absolventem Fakulty strojní
ČVUT v Praze a studium zakončil v roce 2000. Ve Škodě Auto působil od roku 1997
a pracoval nejdříve na pozici referenta, později jako vedoucí prodeje pro Rusko.

Evropské dotační
programy znamenají
pro České dráhy
zajímavý zdroj příjmů.

Z

celkových 67 projektových žádostí, které jsme
od roku 2005 do různých dotačních programů podali, bylo schváleno 40. Naše
úspěšnost se tedy z toho hlediska pohybuje okolo 60 procent. Z evropských zdrojů

Martina
Mannová
Ředitelka
Projektové
kanceláře

Časopis pro cestující
opět ve vlacích
ÚSPORY. V rámci ozdravných hospodářských opatření nabídneme služby se stále menšími náklady.

V

pátek 1. října vyšlo další číslo reklamního magazínu Českých drah ČD pro
vás. Najdete v něm velký
rozhovor s operní pěvkyní
Evou Urbanovou či příběhy
lidí, kteří si vybrali pro cestování vlak jako nejlepší volbu. Fanoušky techniky jistě
zaujme článek o elektrických lokomotivách řad 150.2
a 151, na cestovatele zase
čeká tip na výlet do Děčína
a Střekova. Časopis najdete na vybraných nádražích
a ve vlacích vyšší kvality.

Masarykovo
nádraží s rychlíky

O

d 9. do 13. října zajížděly na pražské Masarykovo nádraží rychlíky z Ústí
nad Labem a Děčína. Důvodem byla oprava výhybek
na hlavním nádraží u vinohradských tunelů. Z kapacitních důvodů bylo proto
potřeba změnit výchozí a cílovou stanici zmíněných
rychlíků tak, aby pražské
hlavní nádraží zůstalo průjezdné pro vlaky v prioritních směrech a také bylo
zajištěno plynulé přistavování souprav z Odstavného
nádraží jih.

Nizozemská televize
točila dokument

Č

eská železnice se ocitla v centru zájmu nizozemských dokumentaristů.
Od 29. září do 4. října totiž
u nás čtyřčlenný televizní
štáb natáčel další díl seriálu Rail Away, který bude
mimo jiné vysílán na hlavním národním kanálu nizozemské televize a vyjde
i na DVD. Filmování probíhalo zejména na pražském
a děčínském hlavním nádraží, tratích Děčín – Lovosice, Vraňany – Lovosoice
a také na stanovišti strojvedoucího vlaku EC 172 během
jízdy.
(tis, hop)

FOTO michal málek

Snižujeme náklady firmy
Abychom se
mohli stát plně
konkurenceschopnou
firmou, musíme
neustále hledat
způsoby, jak zvýšit
efektivnost, jinými
slovy zlepšovat poměr
mezi příjmy a výdaji.

U

držet výdaje pod kontrolou
a hledat další rezervy, kde
můžeme ušetřit. I takto by
se daly shrnout snahy o zefektivnění hospodaření Českých drah,
které jsou jedním z bodů transformačního programu Vize 2012.
Tento koncepční materiál plánuje
řadu opatření, která mají do konce roku 2012 ušetřit drahám náklady v řádu několika miliard
korun.

Centrální nákup

Jedním z klíčových opatření, které právě zavádíme, je centrální
nákup. „Centralizace nákupních
činností je jednou z možností, jak

snížit náklady na nákup materiálu a služeb. Doposud si nakupovaly jednotlivé složky Českých drah
v mnoha případech samostatně,“
vysvětluje Martina Mannová,
ředitelka Projektové kanceláře.
Podle kvalifikovaného odhadu
jen příští rok ušetří ČD díky tomuto opatření 150 milionů korun
a v průběhu dvou let dokonce dvě
miliardy.
„Teď budeme všechno potřebné nakupovat společně a můžeme účinněji tlačit dodavatele,
aby šli s cenou dolů. Podle našich výpočtů půjde o desítky milionů korun ročně,“ říká Filip
Potůček, ředitel Odboru centrálního nákupu a logistiky ČD.
Další úspory přinese zrušení
některých skladů. Po uzavření
rámcových smluv s vybranými
dodavateli budou oni zboží dodávat drahám přímo podle aktuální
potřeby. „Centrální nákup budeme důsledně dodržovat i pro nákup náhradních dílů a opravy
kolejových vozidel, které si zatím
jednotlivá depa částečně zařizují sama. I tady počítáme s úsporami v řádu desítek milionů ročně,“
dodává Filip Potůček.

JAK SPOŘÍME
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NÁKUP VE VELKÉM
Při pořizování materiálu
a služeb ve větším množství
můžeme tlačit na dodavatele,
aby snížil cenu. Totéž se týká
náhradních dílů.

2

AUKCE PŘES INTERNET
Elektronické aukce jsou
transparentní nástroj, který osloví větší množství firem
a tím umožní snížit cenu.

3

OMEZENÍ ENERGIE
Investice do modernizace
budov nám umožní snížit výdaje na spotřebu energií.

Elektronické aukce

Se zavedením centrálního nákupu souvisí i využívání elektronických aukcí, které mohou
při zachování absolutní transparentnosti snížit nákupní cenu
i v řádech desítek procent. Tento
moderní způsob výběru dodavatelů doplňuje klasická výběrová
řízení. České dráhy už před časem nad rámec zákonných povinností zpřísnily výběr svých

dodavatelů tak, aby nemohlo docházet k žádné manipulaci nebo
zvýhodnění některého z uchazečů. Jednou z pojistek je i přítomnost nezávislého odborníka
mimo ČD při výběrovém řízení.

Energetické
hospodaření budov

O tom, že České dráhy hledají úspory všude, svědčí i Energetická koncepce na úseku správy
majetku, konkrétně Projekt energetického hospodaření budov.
Výsledky pilotního měření ve stanicích Beroun a Praha-Libeň
ukázaly, že současná efektivita
používaných zařízení je na úrovni asi 50 procent. Navržené investice do jejich modernizace se
přitom vrátí zhruba za jeden rok.
Měření proběhla také ve stanicích Poděbrady a Praha-Smíchov,
plánujeme energetické sledování v Pardubicích a Nymburku hl.
n. V následujících dvou etapách
bude do projektu zařazeno dalších čtyřicet stanic. Realizace
projektu je jedno z mnoha opatření, jejichž cílem je celkové snížení spotřeby energií o 10 procent.
petr horálek

Z Brna do Oslavan za jednu kačku
V průběhu září
a října probíhá velké
množství tarifních
akcí, které do vlaku
lákají nové zákazníky.

Těm nerozhodnutým nabízíme
příjemnější alternativu cestování do krajského města v modernizovaných motorových vozech řad
954 a 842. Mnoho lidí totiž dojíždí do Brna buď automobily, nebo
autobusy po dálnici D1, která ale
bývá občas v případě silničních
kolizí zcela neprůjezdná. A to nemluvím o samotném průjezdu
Brnem,“ vysvětluje význam akce
ředitel KCOD Brno Pavel Karšulín.

J

ízdenka s korunovou hodnotou byla ten den na jižní Moravě normální. Ve čtvrtek 30.
září zde totiž probíhala marketingová akce na podporu regionálních drah. Cílem bylo převést
na svou stranu více cestujících,
kteří pravidelně jezdí do zaměstnání či do školy nebo i nárazově na nákupy, za úřady nebo
za zábavou.

Osvěta přišla na letáku
do poštovních schránek

Kterýkoli zákazník si mohl zakoupit u osobní pokladny ve stanicích Ivančice, Střelice nebo
Moravské Bránice zpáteční jízdenku na brněnské hlavní nádraží za speciální cenu 1 koruny
s platností do půlnoci druhého

Levný výlet pro studenty

dne. Do regionálních vlaků spojujících Oslavany, Ivančice, Moravské Bránice a Brno bylo možné
nastoupit kdekoli po trase a v neobsazených zastávkách a jízdenky vydával přímo z přenosných
pokladen vlakový personál.
Všichni obyvatelé mikroregionu Ivančicko-Oslavansko a při-

lehlých oblastí dostali do svých
poštovních schránek letáky s nabídkou korunové jízdy, kde byl
současně uveden i celodenní jízdní řád všech vlaků. „Ivančicko
jsme vybrali po důkladném uvážení, neboť právě zde bydlí řada
obyvatel, kteří by se mohli stát
našimi budoucími zákazníky.

Například v Invačicích prodali 210
a v Moravských Bránicích 75 jednokorunových jízdenek. Jedním
z vlaků za korunu cestovala i skupina 28 studentů z ivančického
gymnázia se svým třídním učitelem Alešem Cíglerem. „Na dnešek
jsme naplánovali nejen prohlídku Brna, ale i pavilonu Anthropos, a tak nám korunové jízdné
přišlo vhod. Naši studenti byli již
dopředu o nabídce levného cestování informováni hlavně z letáků
a myslím si, že to všichni ocenili,“
řekl Cígler.
MARTIN HARÁK

jsme tak získali již půl miliardy korun. Roky 2009
a 2010 jsou z tohoto hlediska nejúspěšnějším obdobím Českých drah. Prosadili
jsme se v národních i mezinárodních projektech,
obdrželi jsme dotace na investiční akce a výzkumné
projekty řešící provozní problémy. Příkladem může být
žádost o příspěvek na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova
s celkovými náklady 230 milionů korun, přičemž dotace
pokryla 82 procent nákladů.
Dalších půl miliardy chceme získat na ekologické projekty, opravy a zateplení
železničních stanic a na snižování emisí. Z Regionálních operačních programů
máme v plánu získat až 2,5
miliardy korun na nákup vozidel pro regionální dopravu
a revitalizaci nádraží.
Kromě vlastních projektů se ale podílíme i na přípravě společných žádostí.
Příkladem je rekonstrukce
pardubického přednádraží,
která bude stát 105 milionů
korun, přičemž 85 procent
nákladů by mohlo získat
město Pardubice z Programu
švýcarsko-české spolupráce. Dalším takovým projektem je pořízení infopanelů
se sdruženými informacemi
o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, kde schválená
míra dotace činí 92,5 procenta a žadatelem i investorem
je Plzeňský kraj.

anketa
Chtěli byste se projet
vlakem po Libyi?
Zuzana Pospíšilová

Informátorka
ČD centra,
Jílové
Mám ráda exotické země, takže poznat Libyi by se mi
líbilo. Mohlo by to být velké
dobrodružství.

Josef Janovič

Vozmistr,
Ústí nad Labem
Po Libyi? Ne,
nejsem fanoušek adrenalinových sportů.

Veronika Jelačičová

Osobní pokladní,
Ústí nad Labem
Země je to lákavá, navíc bude
asi turismem
nedotčená, ale měla bych
trošku strach o svou osobní
(rub)
bezpečnost. 
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Aktuality

nabízíme
Levněji mezi
centry krajů
Výhodná jízdenka
na přímé spoje mezi
krajskými městy nese
název SporoTiket.

J

ízdenku SporoTiket si
naši cestující mohou koupit přes eShop Českých drah
nebo po telefonu 840 112 113.
U pokladní přepážky to
není možné! Zákazník nepotřebuje žádný slevový
průkaz, pouze doklad totožnosti, jehož číslo je otištěno na jízdence a kterým se
pak prokazuje vlakové četě.
Jízdenky je nutné zakoupit nejpozději tři dny před
odjezdem. Počet zakoupe-

40/2010

Den železnice, díl třetí

z hlavního nádraží dojet dobovým motoráčkem Hurvínkem.
Provozní zaměstnanci s patřičným výkladem prováděli zájemce pracovištěm řízení provozu,
na tzv. panel. Malí i velcí byli
unešeni výstavou modelových
kolejišť TT a H0 v provozu.
Modeláři z Chrudimi tady poprvé předvedli nové rozpracované
modulové digitálně řízené kolejiště H0, na němž tak jako dříve
nemohla chybět výhradně atraktivní vozidla známá z českých
kolejí. Letošní novinkou pro návštěvníky byl i simulátor, kde si
zájemci mohli vyzkoušet vedení
vlaku strojvedoucím.

Ve třetím vydání
za sebou se věnujeme
klíčovým oslavám
naší firmy, tradičnímu
Dni železnice.
Tentokrát se podíváme
do Mladé Boleslavi,
Pardubic, České
Třebové a Mirošova.

V

Mladé Boleslavi slavili
jako poslední. Asi proto,
že si vybrali nezvyklé datum 2. října. Organizátoři akce
– KCOD Praha, železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka, místní provozní jednotka DKV Praha,
společnost Škoda Auto a hlavně
lidé z boleslavských výkonných
jednotek – odvedli dobrou práci.
Příjemné počasí vylákalo na nádraží stovky lidí.

Česká Třebová
ÚDRŽBA. Kdy jindy se povozit starým vláčkem na uhlí než právě
na Den železnice?

Foto MARTIN NAVRÁTIL (4x)

Mladá Boleslav
ných jízdenek SporoTiket
na cestujícího a den není
omezen, nabídku však lze
využít jen do vyčerpání limitu v dané cenové úrovni
na den a vlak. Tyto limity z obchodních důvodů
nezveřejňujeme.
Nabídka SporoTiket je
omezena pro 2. vozovou třídu (lze však zkombinovat
s časovým doplatkem do
1. třídy na In-kartě), při přerušení jízdy cestovní doklad
pozbývá platnosti. Z vyhlášených cen jízdenek SporoTiket se nepřiznávají žádné
další slevy. Oproti obyčejnému jízdnému je ovšem
cestovní doklad SporoTiekt
výrazně levnější. Například
jízdenka z Brna do Prahy
hl. n. na všechny přímé vlaky Ex, EC, IC, SC (nikoli R
a EN) stojí nyní 190 korun.
Jízdenka z Plzně do Prahy
na všechny přímé rychlíky
pouze 90 korun. Na stránkách www.cd.cz najdete
přesné podmínky této tarifní nabídky, seznam vlakových spojů, které do ní
spadají, a samozřejmě podrobný ceník. 
(red)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 2.–8. 10.

České dráhy vyslaly klimatizovaný lůžkový vůz. Děti si mohly zaskotačit ve Vláčku Hráčku anebo
skočit na film do Kinematovlaku.
Salonní vůz Az 0017 dodal KHKD.
Z Národního technického muzea
v Praze přijely salonní vozy T. G.
Masaryka a Františka Ferdinanda d´Este. Moderátor Václav Žmolík skoro nestačil lákat na paletu
atrakcí a slon Elfík rozdával v obležení suvenýry a sladkosti. Plno
bylo i u stánku ČD, zvláště když
se rozdávaly balonky.
Velcí a malí se hlavně těšili
na vlakovou exkurzi na vlečku společnosti Škoda Auto. V jinak veřejnosti zapovězeném prostoru vítal
zástupy cestujících z Regionovy
vedoucí vlečky Zdeněk Josefi, který předváděl tři ze čtyř lokomotiv.

PARTNEŘI. V Mladé Boleslavi jsme slavili se Škodou Auto.

zájemci si
na simulátoru
zkusili roli
strojvedoucího.
Motorový spěšný retrovlak vyvezl
zájemce do Sobotky a zpět. Tamtéž
mířil i parní vlak vedený luženskou
párou 354.195. Ta se po návratu
od Českého ráje vydala do Mšena.
Zájem lidí byl tak obrovský, že organizátoři museli zařadit narychlo
vozy navíc a postrk k tomu. A postrk ne ledajaký. Tvořil jej muzejní Pilštyk 735.286, který připomněl
působení této řady v Boleslavi ještě
před nějakými dvanácti lety. Tento červený krasavec z Lužné potěšil ráno příznivce mašinek jízdou
na osobním vlaku 16400 ze Mšena
a hlavně odpoledne, kdy vyrazil
na tutéž trať s nefalšovaným manipulačním fotovlakem.

ZÁŽITEK. Touha po nostalgické jízdě dostala prostor.

Pardubice
■ 11 % pozitivní
■ 1 % negativní
■ 3 % ambivaletní
■ 85 % neutrální

K

ladný ohlas zejména
v regionálních médiích
vzbudily akce Českých drah
s jízdným za korunu, například na trase z Jihlavy
do Havlíčkova Brodu. Kladně je také vnímána nabídka Českých drah spojená
s Mistrovstvím světa v basketbale, jízdenka VLAK+
basketbal. Kladnou pozornost dále vzbudila úspora
nákladů u Českých drah vyvolaná změnou dodavatele elektrické energie z ČEZu
na E.ON Energie.
Mediální zájem je
i o nehodu na železničním přejezdu v Bezděkově
na Klatovsku, kterou zavinil řidič osobního vozu
s přívěsem. Vjel na přejezd
příliš pozdě a jeho auto se
srazilo s motorovým vlakem. Nikdo z 15 cestujících
nebyl zraněn, nehodu nepřežil kůň, který by umístěn v přívěsu osobního
vozidla. Na hraně mezi neutrálními a negativním
zprávami se pohybují informace o zahájení jednání mezi vedením Českých
drah a odbory.

Svátek železnice v pardubickém
uzlu probíhal podobně jako v minulých letech. Přístupno bylo
Museum ve vodárně ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem,
kam bylo možno pětkrát denně

MALÝ SVĚT. Modeláři z Chrudimi předvedli řízené kolejiště.

Pardubické KCOD a jeho partneři nezůstali pozadu s nabídkou
programu ani v železniční Mekce, na nádraží v České Třebové.
Jelikož byly připraveny prohlídky
pracovišť řízení provozu stanice,
jež je poměrně rozlehlá, stejně
jako prohlídka výukového střediska strojvedoucích a správkárny v tamním DKV, mezi depem
kolejových vozidel a železniční stanicí jezdil speciální parní
vlak tažený mašinkou 310.922.
Malí návštěvníci byli zvědaví
na svezení na stanovišti elektrické lokomotivy Žehličky i na vyhlídkovém voze za průmyslovým
lokotraktůrkem BN 60. Nechyběla výstava lokomotiv, nehodové
a požární techniky a modelových
kolejišť či expozice odbavovací
techniky, a také prodej propagačních a upomínkových předmětů.

Mirošov

V Plzeňském kraji padla letos
volba na trať z Nezvěstic do Mirošova. Stovky návštěvníků potvrdily, že to byla volba správná.
Železniční nadšence neodradil
ani vytrvalý déšť. Parní lokomotiva 310.072. Kafemlejnek je přesně 111 let stará. Možná právě tyto
tři jedničky přispěly k tomu, že
oslava v Mirošově dopadla na jedničku. Lokomotiva s plně obsazenými historickými vagony ze
třicátých let, ve kterých je topení zabezpečeno klasickými
kamny na uhlí, vyrazila na slavnostní jízdu pět minut po půl
desáté. Vláček zvládl devatenáctikilometrovou trasu z Nezvěstic
se ctí a za necelou hodinu jej vítali na nádraží v Mirošově. Zde
lokomotiva dobírala za pomoci místních hasičů vodu, aby se
následně vydala na další plánovanou jízdu do Příkosic.
Na mirošovském nádraží čekaly na návštěvníky další atrakce: historická drezína, modelové
kolejiště a výstava z historie železnice – samozřejmě ve vagoně. I občerstvení se prodávalo
ve speciálně upraveném železničním bistrovoze, kde hrála
kapela Bodláci. A protože zájem
o jízdu parním vlakem byl veliký, vyrazil Kafemlejnek navíc
na mimořádnou jízdu z Mirošova do Příkosic a zpět.
Martin Navrátil,



Radka Pistoriusová

pro vás
Pražské výletní
restaurace
S In-kartou získáte slevu
při návštěvě historické
výstavy konané blízko
budovy Generálního
ředitelství ČD.

V

e středu 22. září zahájilo
Muzeum hlavního města Prahy ve své budově u stanice metra Florenc výstavu
s výstižným názvem Pražské
výletní restaurace. Při návštěvě výstavy zažijete osobně atmosféru fenoménu

Viktoria
O´Rourke
Manažerka
projektu
ČD Bonus

výletních restaurací v Praze
a jejím okolí. Velké oblibě se
mezi výletníky těšila například železnice podél Vltavy
a Sázavy, zvaná od dvacátých
let 20. století Posázavský pacifik, nebo také trať podél
Berounky. Na Karlštejn tenkrát pěší turisté vyráželi
od hotelu Slánka naproti nádraží v Černošicích. Součástí
výstavy je i fungující dobová
restaurace. Návštěvníkům
(tedy v tomto případě také
trochu výletníkům) se zde
dostane občerstvení typického pro dobu, kdy se Pražané
kupříkladu vydávali do vyhlídkové restaurace Terasy
Barrandov za hudbou R. A.
Dvorského a jeho orchestru.
Návštěvník v expozici půjde na výlet časem i prostorem – od druhé poloviny 19.
století přes první republiku
až do současnosti, od zahradních šenků v centu města až
do středočeských lesů a říčních břehů. Cesta povede
kolem velkorozměrových fotografií, dochovaného vybavení ze soukromých sbírek
– zapůjčí je potomci majitelů
Šlechtovy restaurace ve Stromovce, Zámečku na Letné,
tradiční a dosud fungující slapské restaurace U Neužilů – jídelních a nápojových
lístků, oblečení a vystrojení na výlety. Hojně se uplatní
mapy a plány z každého časového období. Pro oživení poslouží úryvky z filmů.
Otevřeno tu mají denně
kromě pondělí od 9 do 18 hodin, v sobotu dokonce do 21
hodin. Výstava potrvá až
do 20. března 2011. V rámci
zákaznického programu ČD
Bonus získají zaměstnanci
i zákazníci ČD po předložení
In-karty slevu na vstupném
ve výši 20 procent. U cestující veřejnosti lze rovněž
uplatnit slevu na základě
předložení jízdenky Českých
drah s platností v den návštěvy muzea. Více informací o výstavě najdete na
www.muzeumprahy.cz.

Ve Šternberku si připomněli 140 let
Nadšení cestující,
usměvavé hostesky,
roztomilé mažoretky,
veselá hudba. Tak se
slaví ve Šternberku.

a půl vydal na opačnou stranu
do Šternberka.
„Vlak byl po celé trase dost obsazen. Vyšlo nám i počasí, takže si to všichni užíváme. Hlavní
program ale proběhl ve Šternberku v režii města,“ informoval
Petr Viktorín z KCOD Olomouc.
Mimořádný zájem byl rovněž
o bufetový vůz s množstvím lahůdek, v němž kralovali Tomáš
Špunt a Petr Kudrna. Protáhnout
se těsným prostorem v chodbičkách plně obsazeného vlaku bylo
dost náročné.

J

ako před 140 lety supěla v sobotu 18. září krajinou střední Moravy parní lokomotiva
534.0432 Krémák se soupravou
historických vozů. Zájemci se
mohli svézt i motorovým vlakem
s Hurvínkem a Věžákem. Nostalgickými jízdami si železničáři i veřejnost připomněli začátek
léta 1870 (přesně 1. července), kdy
byl zahájen železniční provoz
na jednokolejné trati Nezamyslice – Prostějov – Olomouc hl. n.
– Šternberk.

S bufetovým vozem
plným lahůdek

Od přistavení soupravy nostalgického vlaku bylo na prvním
nástupišti olomouckého hlavního nádraží rušno. Mezi ces-

TO JE JÍZDA. Chodbičkami vlaku se procházelo obtížně.
tujícími se proplétala obsluha
vlaku v dobových stejnokrojích,
ale i hostesky Českých drah. Dvacet minut před desátou zůstali
na peroně jen diváci a výpravčí
s červenou čepicí. Ten dal pokyn
strojvedoucímu Františku Šrámkovi a Miroslavu Svozilovi z DKV
Olomouc k odjezdu.

Mažoretky i hiphoperky
Foto autor

Do Olomouce se zvláštní vlak
vrátil po 14. hodině, kde se setkal s Hurvínkem (M131.101)
a Věžákem (120.417), motorovým
nostalgickým vlakem, který
do Olomouce přijel ze Šumperka
a po půlhodině pokračoval do Nezamyslic a zpět. Parní vlak, hlavní magnet oslav, se po hodině

Tolik lidí na šternberském nádraží bylo snad jen před 140 lety.
Na zastřešeném prvním peroně
vyhrávala místní dechovka kapelníka Miroslava Aberleho, před
lokomotivou byl ihned hlouček
fotografů, k prohlídce stanoviště mašinfíry se formoval zástup
zvědavců a ve shluku lidí se proplétaly studentky Ivana Chodurová, Katka Novotková, Barbara
Hodúrová a Jitka Šmoukalová

v rolích hostesek ČD. Pozornost
upoutával stánek šternberského
infocentra. Ale to už měl v rukou
mikrofon moderátor Augustin
Skládal, aby přítomné informoval o programu. S občany si povídal také ředitel KCOD Olomouc
Petr Holánek.
„Nečekal jsem tu tolik lidí.
Jsem příjemně překvapen. Ukazuje se, že těch přátel železnice
je víc, než to na první pohled vypadá,“ uvedl radní Radim Zajíc,
který doufá, že vlaky do Štermberka budou jezdit i nadále,
rychleji a pohodlněji, aby naši
potomci za šedesát let mohli
oslavit dvousté jubileum.
Pak následovalo roztomilé vystoupení maličkých mažoretek
z kroužku městského Domu dětí
a mládeže pod vedením Veroniky Tomkové a blýskla se skupinka
děvčat ve stylu hip hop z kroužku
DDM Evy Kameníčkové. Před pátou odpoledne se vlak se spokojenými příznivci železnice vydal
nazpět do Olomouce.
IVAN SKULINA
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Perspektivy kolejové dopravy
místo 3. koridoru Plzeň – Cheb,
který nesplňuje ani evropský požadavek pro kombinovanou dopravu na rychlost 120 km/h,
natož na 160 km/h, se mohla zafinancovat třeba nová trať Plzeň
– Domažlice – Mnichov.

Která stavba je potřebná, která zase předražená?
Jsou české zákony vůči železnici spravedlivé
a jak to funguje v cizině? Co se minulosti udělalo
špatně a co se třeba neudělalo vůbec?

H

ned na začátku našeho setkání uvedl Petr Šlegr názorný příklad toho, jak je
železnice u nás diskriminována. Když dopravce vyšle motorový
vůz na lokální trať, musí odvést
jak poplatek za dopravní cestu,
tak spotřební daň z nafty. Za loď
někde u Děčína ale nezaplatí ani
poplatek za dopravní cestu, ani
daň z nafty, protože labská vodní doprava je od ní osvobozená.
Jak vzpomínáte na práci náměstka ministra dopravy?
To byla velká škola života. Kdo
sledoval britský seriál Jistě, pane
ministře, tak možná má představu, jak funguje státní správa. I když někdy byla realita ještě
pikantnější. Ale vážně – ta práce mi velmi pomohla. Poznal
jsem evropské struktury, evropskou legislativu, navázal spoustu
kontaktů, které se dnes snažím
využít, abych v pozitivním slova
smyslu lobboval za rozvoj veřejné
dopravy, zejména železnice.
Nedávno jsem slyšel o Švýcarsku, že kdyby tato země byla
v EU, tak by si tam zákaz jízdy kamionů nemohli dovolit...

Výborný příklad! Švýcaři jdou
v dopravě svou cestou. Evropská
dopravní politika je sice dobrá,
ale zatím zůstává jenom na papíře. Švýcarsko ukázalo, že kamiony prostě lze omezit, že navzdory
zákazu je zboží v supermarketech, prostě to funguje. A švýcarskou železnici vaši čtenáři
jistě znají. Tamní osobní železniční dopravu používají manažeři a ministři.
Ale abychom EU zbytečně nehaněli, dopravu i další oblasti
mají ve své kompetenci především členské státy. Podstatné
věci se totiž schvalují na Radě
ministrů EU. Když se tam například projednává zpoplatnění
dálkové těžké nákladní dopravy,
stále je z pozice jednotlivých zemí
vidět jasný rukopis jejich národní kamionové lobby. Švýcaři, kteří vystupují jako pozorovatelé,
ale namítají: Podívejte se, u nás
k žádnému ohrožení konkurenceschopnosti nedošlo.
Evropská unie nám také dává
prostředky na rozvoj železniční
infrastruktury. Škoda že jsme
neměli v tomto programovém
období připraveny projekty vysokorychlostních tratí. Například

Petr Šlegr
Ředitel Centra
pro efektivní dopravu

V

ystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT
v oboru softwarové inženýrství, pracoval jako vývojář softwaru a předkladatel
a také vyučoval na ČVUT
a TU v Liberci. Od roku 2006
byl vrchním ředitelem Sekce strategie, veřejné dopravy
a ekologie Ministerstva dopravy. Později přešla do jeho
kompetencí vodní doprava, vysokorychlostní tratě
a evropský navigační systém
Galileo.
Byl také předsedou Řídícího výboru ČD. V roce 2007
se stal náměstkem ministra dopravy ČR, tuto funkci vykonával do dubna 2009.
V současnosti stojí v čele občanského sdružení Centrum
pro efektivní dopravu.

Hodně se nyní mluví o tom, že
protihlukové stěny zbytečně
prodražují železniční stavby.
Co si o tom myslíte?
To je téma samo o sobě. U železniční dopravy je potřeba vycházet
z toho, že hluk z vlaků je daleko
méně škodlivý než třeba z dálnice, protože nepůsobí trvale.
Občas se zcela absurdně stěny vyprojektují mezi silnicí a železnicí
nebo se zvýší hluk dovnitř vlaku.
Jak se díváte na zastavení a znovuzahájení dopravních staveb
na železnici?
Zastavení staveb samo o sobě
nebylo jistě potěšující zprávou,
nicméně dostali jsme signál, že
některé projekty nejsou až tak potřebné. Hovořím například o odsunu hlavního nádraží v Brně.
Moderní železnice by podle mě
měla vycházet ze stávajícího nádraží v centru a být spojena se
zvýšením kapacity a modernizací infrastruktury. Projekt odsunu má efekt opačný. Měl by
mimo jiné za následek sloučení
dnes segregované nákladní dopravy s osobní. Je tedy dobře, že
byl odsun nádraží za 25 miliard

korun zastaven. A jsou i další projekty, kde lze ušetřit miliardy.
Hodně se nyní hovoří o rušení málo využívaných regionálních tratí...
Není v pořádku, když tam jezdí
prázdné a navíc staré a neekologické vlaky. Pokud se u některých tratí vytratil smysl, protože
je před více než stoletím postavili daleko od vesnic, mimo hlavní směry dojížďky, tak tam je
možné přestat objednávat vlakovou dopravu. Ale zda tu trať úplně zrušit, nebo ne, je jiná otázka.
Třeba existují možnosti pro turistické využití. V případě úspor
vzniklých zastavením provozu
by ale prostředky, jež kraj ušetří, měly zůstat veřejné dopravě,
nejlépe železnici. Existují také
lokálky, které by se po určitých
stavebních úpravách, třeba prodloužení tratě nebo vybudování
zastávek, výrazně zatraktivnily.
Jak tedy vidíte perspektivy české železnice?
Perspektiva je dobrá. Pokud lidé
budou vědět, že jinde ve světě
se železnice rozvíjí – například
ve Francii, Německu, Španělsku.
A když si lidé uvědomí, že bude
stále palčivější problém s ropou,
s dopravními zácpami či s bezpečností na silnicích. Ale i lidé
v Česku musejí žádat rozvoj železnice po svých politicích.
Martin Navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 28. díl

Bvt
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bvt

50 54 84-46

2

140 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

2007

Ateco Praha

V

ůz 2. třídy s oddílem pro přepravu jízdních kol vznikl přestavbou vozu řady BDs. Vnitřek vozu je rozdělen na 3 oddíly. Krajní oddíly jsou určeny pro jízdní kola, prostřední oddíl
má sedadla s chodbičkou uprostřed. Vedle klasických křídlových dveří pro cestující jsou na bocích umístěny prosklené posuvné dveře pro nakládku a vykládku jízdních kol.

odpovídá
Výluky
na Plzeňsku
V jaké fázi jsou
intenzivní výluky
v Plzeňském kraji a jak
probíhá organizace
náhradní dopravy?

V

současné době probíhají společně nepřetržité výluky na jednokolejném
úseku Svojšín – Planá u Mariánských Lázní na chebské
trati a na pražském rameni nejvíce zasahuje železniční provoz výluka v úseku
Chrást u Plzně – Rokycany. Samozřejmě s dopadem na obě odbočné tratě
z Chrástu do Radnic a z Rokycan do Nezvěstic. Pro
všechny tyto úseky byly

VLADIMÍR
KOSTELNÝ
Ředitel
KCOD Plzeň
zpracovány výlukové jízdní řády, které je v případě
chebské části navíc nutné
v průběhu jejich platnosti
– z důvodu souběhu dalších
etap – průběžně upravovat.
Situaci zde navíc komplikují mimořádně nepříznivé podmínky dostupnosti
jednotlivých stanic v údolí
řeky Mže náhradní autobusovou dopravou.
Přestože společnou snahou všech zainteresovaných
je minimalizace dopadu těchto staveb na cestující veřejnost, neobejdeme
se bez náhradní autobusové dopravy. V tomto období
v obvodu denně nahrazujeme až devadesát dálkových i regionálních vlaků
náhradní autobusovou dopravou, kde koordinujeme střídavě až 53 autobusů
a pět nákladních aut.Poděkování v tomto případě
patří nejen autobusovým
dopravcům, kteří se snaží
naše mimořádné požadavky pokrývat, ale především
všem zúčastněným zaměstnancům, bez jejichž neobyčejného nasazení by dopad
na cestující veřejnost byl
mnohem výraznější.

doprava
Oddílů

3

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k sezení

40

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

38/42 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 882 mm

Rozpočet pro
infrastrukturu
Kromě příspěvků ze
státního rozpočtu se
počítá s penězi od EU
a soukromých investorů.

V

Jak platit za využívání silnic a kolejí
Zaveďte mýto
na silnicích 1. třídy,
pomůže to přírodě,
říkají jedni. Nesmysl,
jenom to zahltí menší
silnice, oponují druzí.

J

akým směrem se vydá ČR
na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Tato
otázka byla názvem konference, kterou jako čtvrtou v pořadí
uspořádal Institut pro veřejnou
diskuzi. Debata, kterou opět moderoval Pavel Švagr, náměstek generálního ředitele Českých drah
pro personální záležitosti, se konala v hotelu Marriott v Praze.
Partnery setkání byly firmy KPM
Consult, Eurovia, Dopravní podnik hl. m. Prahy a časopis Ekonom. Za Fakultu dopravní ČVUT
dohlížel Pavel Přibyl.

Dočkáme se 5. koridoru?

Blok příspěvků odstartoval náměstek středočeského hejtma-

tá technologie jako spíše nutnost
vědět, co společnost chce. Následná diskuze byla dosti bouřlivá.

na pro dopravu Robin Povšík,
který na příkladu Středočeského
kraje ukázal, jak významným
faktorem je doprava a dopravní
infrastruktura pro vývoj regionů.
Podle Povšíka jsou prioritními
dopravními projekty kraje kromě
Pražského okruhu také dostavba
chybějících úseků silnic R 4, R 6,
R 7 a D3, modernizace železniční tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně a výstavba
tzv. 5. vlakového koridoru Praha – Lysá nad Labem – Milovice –
Mladá Boleslav – Liberec.

Satelitní versus
mikrovlnný systém

Další přednášející se věnovali
především otázce mýtného, které s problematikou železnice také
souvisí. Vždyť dopravci musí platit za používání všech kolejí, zatímco u silnic se to týká jen části
sítě. Nepoměr, který zvýhodňuje
auta vůči vlakům.
Petr Polák ze společnosti Logica Czech Republic vysvětlil,
jakým způsobem se provádí pra-

Proti zpoplatnění silnic

ARBITR. Pavel Přibyl z ČVUT zůstával nad věcí.
videlná měření účinnosti předpisu mýta v Česku. Boris Miškovič,
zástupce slovenské společnosti SkyToll, hájil na základě šestiměsíční zkušenosti z výběru
mýta na Slovensku satelitní systém, který označil za nejefektivnější pro výběr mýta. „ČR
přichází měsíčně o 100 milionů

Foto autor

korun ve srovnání se slovenským
systémem,“ zasadil domácím zastáncům mikrovlnného systému těžkou ránu Miškovič. Spíše
skepsi k možnostem výběru mýta
na silnicích I. a nižších tříd okořeněnou řadou zajímavých údajů
nabídl Pavel Přibyl, který ochladil vášně větou, že není důleži-

Šéf společnosti ČESMAD Bohemia Vladimír Starosta bránil
kamionové dopravce a pokusil se
vyvrátit názor, že výnosy z mýta
mohou sloužit rozvoji infrastruktury. Řidiči kamionů se podle něj
nevyhýbají placeným úsekům,
protože za podmínek, kdy rozhoduje čas, je objíždění přijde
dráž. Jeho slova podpořil i Karel
Feix ze společnosti Kapsch TS.
Například řidiči na Balkáně prý
jezdí úmyslně po menších silnicích a tak zahlcují vesnice. Jednu
z možných cest k nápravě vyslovil v diskuzi Josef Bosáček z Českých drah. Pokud je neprůchodné
zavést mýto na silnicích 1. třídy,
proč v rámci narovnání podmínek nezrušit poplatek za dopravní cestu na železnici. Vždyť
obdoba dálnic, vysokorychlostní
tratě, u nás vlastně nejsou.
Martin Navrátil

láda na začátku října
schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok
s výdaji ve výši 61,3 miliardy korun. Ve srovnání s letoškem se jedná o omezení
o 36 procent. Ministr dopravy Vít Bárta současně dostal
od vlády úkol vypracovat
do konce roku seznam staveb a seřadit je podle důležitosti. „Pro roky 2012 a 2013
dochází k zásadnímu navýšení příjmů fondu o více
než 10 miliard v každém
roce,“ uvedl. Příští rok má
stát poslat do SFDI 33 miliard korun, o rok později 43
miliard, další čtyři miliardy by mělo přinést zvýšení mýtného. Celková výše
rozpočtu fondu v roce 2012
má podle plánu činit 96
miliard.
Významnou část fondu
tvoří i příspěvky z Evropské
unie, jejich podíl ale klesá.
Ministr chce také v Bruselu jednat o změnách v Operačním programu Doprava.
Důležitým zdrojem peněz
na dopravní stavby mají být
v příštích čtyřech letech
soukromí investoři, kteří
by údajně mohli financovat
například dálnici D3 nebo
Pražský okruh. 
(red)
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REGIONet Labe
rozšiřuje platnost
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Znovuzrození Brejlovci

P

latnost jízdenky REGIO
Net Labe-Elbe se od
1. listopadu rozšíří také
na dopravce Veolia Transport
Teplice, čímž bude rozšířeno
území platnosti na celý Ústecký kraj. Jednodenní síťová jízdenka platí v Ústeckém
kraji na osobních a spěšných
vlacích Českých drah, autobusových a trolejbusových
linkách a také tramvajích
nyní již u všech smluvních
dopravců. Jízdenka dále platí
v síti linek v Německu u dopravního svazu VVO (Drážďany a okolí). Hlavním
smyslem jízdenky je zlepšení
ustáleného komfortu cestování, což využití síťové jízdenky REGIONet Labe-Elbe
splňuje a zároveň umožňuje snadné cestování na české
i německé straně hranice. Rozšíření platnosti síťové integrované jednodenní
jízdenky již v minulosti Ústecký kraj podpořil. Nyní se
toto rozšíření tedy týká dopravce Veolia Transport Teplice, provozujícího městskou
a příměstskou dopravu v Teplicích a okolním regionu prostřednictvím trolejbusových
a autobusových linek.

Tramvaj ForCity
vozí v Praze lidi

N

ová tramvaj Škoda 15T
ForCity začala jezdit
v Praze i s cestujícími. Tramvaj je ale dosud ve zkušebním
provozu a není homologována. Tramvaje vyrábí plzeňská Škoda Transportation.
Cena jednoho vozu se pohybuje kolem 60 milionů korun. Tramvaje typu 15T
navazují na předchozí 14T.
Oproti nim jsou nové stroje plně nízkopodlažní, podlaha není zvýšena ani nad
podvozky, samotné podvozky
jsou částečně otočné a měly
by tak tramvaji zajistit klidnější a tišší jízdu po starých

Eurovia postaví
z kolejí cyklostezku

P

řestavba tratě Přibyslav
– Sázava na cyklostezku
bude stát 31 milionů korun.
Dvě třetiny nákladů (23 milionů) zřejmě uhradí Evropská unie, částkou dvou
milionů zřejmě přispěje i státní rozpočet. Podle
agentury ČTK ve výběrovém
řízení na vybudování cyklostezky na místě zaniklé
železnice z roku 1898 zvítězila společnost Eurovia.
Celkem se do soutěže mělo
přihlásit devatenáct firem.
S pracemi by se v malebném
údolí Sázavy brzy mohlo začít, nejdříve odstraněním
náletových dřevin a pak
stavbou devíti lávek na místě bývalých mostů. Práce by
mohly být dokončeny v průběhu příštího roku. Výběrové řízení na dodavatele
stavby se konalo dvakrát.
Poprvé, kdy se účastnilo 27
subjektů, musela být soutěž
zrušena, protože nedopatřením byla obálka s jednou
z nabídek otevřena. Investorem je město Přibyslav.
(mn, mah)

Dívčice
29. září

V

ranních hodinách v žst.
Dívčice došlo za jízdy
rychlíku 1545 k požáru osobního vozu řady B, který byl
požárem kompletně zničen.
Nikdo z cestujících nebyl zraněn. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 470 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň,
pracoviště České Budějovice.

Březnice
30. září

D

opoledne v žst. Březnice došlo za jízdy rychlíku 1244 k požáru trakčního
motoru lokomotivy 749.1814. Nikdo nebyl zraněn. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 150 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

REKONSTRUKCE. Devatenáct kusů Brejlovců čeká v dílnách CZ LOKO zásadní přeměna. Jejich životnost se výrazně prodlouží.FOTO autor

Vyšší nároky
na ekonomiku a ekologii
provozu motorových
lokomotiv nutí
dopravce investovat
do rekonstrukcí vozidel
nezávislé trakce.
V tomto případě došla
řada na Brejlovce.

Historie
Brejlovců

L

V

současné době se v tuzemské firmě CZ LOKO
rodí první rekonstruovaný
stroj řady 750.7, který bude jednou z devatenácti lokomotiv určených pro osobní a rychlíkovou
službu na neelektrifikovaných
tratích. Vzhledem ke skutečnosti, že nákup nových vozidel je finančně velmi náročný, rozhodl
se investor k zásadní rekonstrukci své řady 750.

Legenda omládne
tratích. Cestující asi zarazí
dřevěné sedačky. Dopravní
podnik hlavního města Prahy dosud od výrobce ani jednu tramvaj Škoda 15T ForCity
oficiálně nepřevzal. Tramvaj totiž musí nejprve najezdit asi 5 tisíc kilometrů bez
cestujících a dalších 15 tisíc
kilometrů s cestujícími. Zatím se můžete svézt po Praze pouze jedním kusem této
tramvaje. Na konci roku 2011
jich ale bude jezdit v ulicích
hlavního města už kolem
padesátky.

ibžd

Lokomotivy přistavované k rekonstrukci jsou neprovozní a budou
inovovány na základě dvouletého
kontraktu. Probíhající rekonstrukce spočívá zejména v nahrazení
nehospodárného motoru výrazně
úspornějším a ekologičtějším motorem Caterpillar 3512C HD o výkonu 1 550 kW a soustrojím trakčního
a topného alternátoru Siemens.
Součástí rekonstrukce je i instalace elektrodynamické brzdy o výkonu až 1 710 kW. Dále je to kompletní

Lokomotivy ČD získávají korpoFOTO Pavel kopec
rátní barvy.
nahrazení všech ovládacích a diagnostických celků. Lokomotiva
dostane nový elektronický řídicí
systém se zařízením automatické
regulace rychlosti a automatického
vedení vlaku. Přenos řídicích a diagnostických údajů bude probíhat
po sériové lince přes mezivozidlový
kabel s využitím TCN komunikace. V praxi to znamená mimo jiné
možnost využívat výhod souprav
push/pull s řídicím vozem.
Další novinkou je vybavení vozidla zařízením pro bezdrátový
přenos diagnostických informací, který je v provozu například
u příměstských jednotek řady
471. Lokomotivy budou vybaveny
duální radiostanicí, umožňující
spojení jak v analogovém režimu,

okomotivy typu T 478.3
vznikly na základě požadavku ČSD na univerzální motorovou lokomotivu s vyšším
výkonem než předchozí řada
T 478.1. Stroje vyrobilo ČKD
v letech 1968–1977 v celkovém počtu 408 kusů. Byly nasazovány na všechny výkony,
počínaje nákladními vlaky
a konče expresy. Během své
služby se dočkaly řady zlepšení. První stroj 750.7 bude předán Českým drahám do konce
letošního roku.

tak v digitálním pásmu GSM–R.
„Při přestavbě vozidla bude využit
pouze pojezd původní lokomotivy,
hlavní rám, kapoty a kabiny. Veškeré ostatní části budou prováděny
jako novostavba,“ osvětluje rozsah
rekonstrukce generální ředitel CZ
LOKO Josef Bárta.

Efektivní provoz
i pohodlí pro obsluhu

Brejlovci znovuzrození pro osobní
dopravu však nebudou na našich
kolejích osamoceni. Podobných
rekonstrukcí se dočkaly jak lokomotivy ČD Cargo, tak soukromí
dopravci zabývající se nákladní dopravou. Přestože se vybavení lokomotiv drobně liší podle zákazníka,
společným jmenovatelem zůstává

použitý motor Caterpillar a označení lokomotiv – 753.7. Zajímavostí je,
že první příbuzně rekonstruované
stroje našly své působiště u italského zákazníka před téměř deseti lety. Technický pokrok se ovšem
během doby nezastavil, a tak lokomotivy pro ČD budou z celé rodiny
rekonstruovaných Brejlovců technicky i technologicky nejvyspělejší. „Řada 750.7 bude mít oproti
předcházejícím rekonstruovaným
lokomotivám instalován nový vývojový stupeň motoru, splňující ty
nejpřísnější emisní a hlukové normy,“ říká Josef Bárta.
Nižší náklady na provoz a ohleduplnost k životnímu prostředí
nejsou jediné devizy omlazeného
stroje. Ruku v ruce s modernizací jde i zlepšení obsluhy a prostředí pro strojvedoucí. Na jednom
stanovišti má obsluha k dispozici
hygienický koutek, ledničku a mikrovlnnou troubu. Pohodlí posilují
nová odpružená a všesměrově nastavitelná sedadla. K pasivní bezpečnosti patří bezpečnostní skla.
O tepelnou pohodu strojvedoucího
se stará programovatelná elektronická jednotka, umožňující bezobslužné předtápění či klimatizování
stanoviště.
„Výrazné zlepšení se událo i v oblasti provozní údržby, kde se zlepšil
přístup k jednotlivým agregátům.
Zvýšení spolehlivosti a prodloužení údržbových proběhů se pozitivně promítne ve snížení provozních
nákladů,“ uzavírá generální ředitel CZ LOKO.
VÁCLAV RUBEŠ

Tábor
1. října

V

dopoledních hodinách
mezi žst. Tábor a vlečkou Smyslov se na železničním přejezdu v km 68,080
střetla dodávka Citröen
Jumper s posunující lokomotivou 742.439-3. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 530 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Brno
1. října

O

dpoledne v obvodu brněnského odstavného nádraží vykolejil při posunu jeden
vůz řady Bdmtee na výhybce
číslo 77. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 650 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Brno.

Plzeň-Valcha
4. října

V

ečer v žst. Plzeň-Valcha
došlo u osobního vlaku
7525 k požáru elektrické lokomotivy 242.220-2. Škoda
předběžně činí 50 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Plzeň.
(MirKo)

RSM: Vlakové nádraží Zábřeh na Moravě
Na hlavní trati č. 270
spojující Prahu se
severní Moravou leží
významná rychlíková
stanice s odbočnou
tratí do Šumperka.

a usměvavý chlapík s kufrem,
mávající svou čepicí v levé ruce,
jehož socha vás v přednádraží,
přímo navazujícím na 1. nástupiště, musí zákonitě zaujmout.

Z čeho se skládá nádraží

P

okud při cestě vlakem
v y s toupít e př ibl i ž n ě
na 49°52´zeměpisné šířky a 16°53´ zeměpisné délky, tak
budete v Zábřehu na Moravě. Je
to město, o němž se první zmínka nachází na listině brněnského zemského sněmu z roku 1254
a které se stalo skutečným městem již v roce 1278. Historie města
je spojena s mnoha šlechtickými rody, které se v držení Zábřehu postupně střídaly – pánové
z Kravař, Tunklové, Boskovicové, Žerotínové a v neposlední řadě
Lichtenštejnové.
Zábřeh na Moravě je také úzce
spjat s velkým českým světoběžníkem, dobrodruhem, cestovatelem, eskymáckým náčelníkem,
polárním lovcem a vynálezcem,
narozeným v Zábřehu 15.srpna 1868 – Janem Ekymo Welzlem. Ano, to je ten dobrosrdečný

MINULOST. Zanedbaný a omšele vyhlížející objekt nedělal dobré
FOTO AUTOR
jméno svému majiteli.

PŘÍTOMNOST. Moderní odbavovací hala se nyní nachází ve zcela
nové výpravní budově.

FOTO michal málek

Samotné nádraží je tvořeno několika objekty, z nichž nejvýznamnějšími v majetku Českých drah
jsou zejména následující. Historické Kleinovo skladiště postavené
v empírovém slohu, jehož přízemí
kdysi sloužilo k ustájení koní a patro jako skladiště. Objekt byl zrekonstruován do svého původního
stavu v rámci přestavby celého nádraží v letech 2004–2006. Dále původní, tzv. stará výpravní budova
z roku 1845, která rovněž prošla
rozsáhlou rekonstrukcí pod přísným dohledem pracovníků z úřadu památkové péče.
Objekt byl zbaven všech přístaveb a přílepků, které během
let podstatně změnily vzezření budovy. Proběhly samozřejmě dispoziční změny s tím, že
v úrovni 1. nástupiště byla zřízena nová restaurace, občerstvení,
WC, které je provozováno pod záštitou místní charity. Byla provedena rekonstrukce oken, dveří,
zastřešení, omítek, fasády, ná-

těrů, inženýrských sítí, a to tak,
aby se objekt co nejvíce přiblížil
původnímu vzhledu. Současně
však muselo dojít k propojení tohoto objektu s podchodem a výpravní budovou. Dominantou
a hlavním prostorem nové výpravní budovy se stala moderní odbavovací hala, mimo jiné
s prodejnou tisku, občerstvením
a informačním centrem. Samozřejmostí je rovněž instalace moderních informačních zařízení
s odjezdy a příjezdy vlaků.

Pohled zvenčí

Pokud k nádraží přicházíte, zaujme vás kovová věž se skleněným pláštěm, na jejíchž stěnách
se nacházejí velké hodiny. Ve spolupráci s městem došlo i k celkové revitalizaci přednádražního
prostoru, kde vznikla zcela nová
koncepce parkovacích míst a autobusového terminálu tak, aby
přechod z jednoho druhu dopravy na druhý byl co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Nádraží
v Zábřehu na Moravě nyní patří mezi ta místa, kde se lidé cítí
příjemně a mají zde téměř veškerý komfort, který lze v dnešní
uspěchané době cestujícím poskytnout.
PETR DOSEDĚL
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průmysl
ACRI udělovala
Výroční ceny
Na mezinárodním
železničním veletrhu
InnoTrans v Berlíně byly
oceněny české firmy.

A

sociace podniků českého železničního průmyslu, která slaví letos 15.
výročí svého založení, udělovala již počtvrté ve své
historii Výroční ceny. Jedinečnost tohoto ocenění tkví právě v zaměření
na železnici a železniční průmysl. V době svého
vzniku sdružovala asociace
12 členů, k dnešnímu dni
je to již 51 členských firem.
Cílem asociace je prosazovat železnici a železniční průmysl. Letošní ročník
soutěže byl pod osobní záštitou ministra dopravy
Víta Bárty a ministra průmyslu a obchodu Martina
Kocourka.

Posláním soutěže je
podpořit český železniční
průmysl s více než dvousetletou tradicí, který v posledním období prošel
složitým procesem revitalizace a dnes zaujímá opět
důležité místo v české ekonomice. Výroční cena ACRI
umožní přiblížit úspěchy
firem laické i odborné veřejnosti. Ceny výhercům
letošního ročníku předali náměstek ministra dopravy České republiky Ivo
Vykydal, náměstek generálního ředitele Českých
drah pro osobní dopravu
Antonín Blažek a předseda předsednictva Asociace
podniků českého železničního průmyslu Tomáš
Ignačák.
Vítězové v osmi vyhlašovaných kategoriích jsou:
• V kategorii
Infrastruktura:
Výzkumný Ústav Železniční za modernizaci
trakční napájecí stanice
Zkušebního centra VUZ
Velim.
• V kategorii Kolejová
vozidla pro železnici:
Škoda Vagonka za elektrickou dvousystémovou
patrovou jednotku řady
671 pro ZSSK.
• V kategorii Kolejová
vozidla pro městskou
hromadnou dopravu:
Krnovské opravny a strojírny za nízkopodlažní tramvaj řady VarioLF
plus.
• V kategorii Sdělovací,
zabezpečovací
a telekomunikační
systémy:
STARMON za měřicí diagnostickou ústřednu
DISTA.
• V kategorii
Komponenty:
AMiT za IP dohledový
systém.
• V kategorii
Exportér roku:
Hanácké železárny a pérovny za tržby v dodávkách šroubových pružin
pro železnici ve výši 10,2
mil eur za rok 2009.
• V kategorii
Inovátor roku:
VÚKV za Univerzální modulární systém VUKV,
typ EMS.
• V kategorii Akce roku:
OLTIS Group za odborný seminář RAINWORM
2010.
(acri)
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Železnice pro Kaddáfího

napříč Arabským poloostrovem
a do roku 2014 spojit Rudé moře
s Perským zálivem. Nákladní lodě pak již nebudou nuceny
plout kolem Somálska, kde jsou
stále ohrožovány piráty. Kontejnery budou v Džidě naloženy
na vlak a v Dammánu opět přeloženy na loď.
Naopak Írán má zájem spojit
svoji stranou ležící poutnickou
metropoli Mashad na východě
země s hlavním městem Teheránem pomoci vlaků ICE nebo
Transrapid. Bohužel je však ten-

Vlaková doprava v Libyi
prakticky neexistuje,
a proto se vedení země
rozhodlo postavit nový
železniční systém.
Podniky z Evropy,
Ruska a Číny bojují
o miliardové zakázky.

L

ibyjské úzkokolejné tratě
z počátku 20. století, které
budovali italští kolonizátoři, zanikly za druhé světové války. Nyní je po dlouhých letech
v provozu alespoň zkušební trať
o délce tři kilometry, která se
nachází nedaleko Tripolisu. Dopravu na trati zajišťuje několik
vozů včetně jednoho salonního.
Všechny byly vyrobeny na Apeninském poloostrově. Soupravu
věnoval italský premiér Silvio
Berlusconi libyjskému vůdci
plukovníku Kaddáfímu.

TRIPOLIS. Libye vděčí za svůj rozvoj ropě. Doby ekonomické izola-

ce jsou pryč, zahraniční investoři hledají šance.

FOTO WIKIPEDIA (3x)

to projekt zatím odložen, neboť
na něj nejsou potřebné finanční
prostředky. Státy Golfského zálivu Katar a Bahrajn si nechávají
od německé národní železniční společnosti Deutsche Bahn
vyvíjet kompletní systémy pro
dálkové vlaky, nákladní vlaky
a metro. Projekt dosahuje celkové hodnoty 17 miliard eur. Maroko, Alžírsko a Tunisko v této
oblasti spolupracují s Francií
a Španělskem.

Velkolepé plány
na příští léta

O železnici projevuje Libye intenzivní zájem v posledních
dvou letech. Do konce tohoto desetiletí se plánuje výstavba asi
tří tisíc kilometrů železničních
tratí, včetně významné dvojkolejné magistrály, která má
vést po pobřeží mezi Tuniskem
a Egyptem. Dále je v projektu
810 kilometrů dlouhá jednokolejná trať, která by měla sloužit
nákladní dopravě.
Trať povede na jih země
do pouště k městu Sabha, kde se
těží železná ruda. Tato nová železniční trať by měla vést prozatím jen na okraj hlavního města
Tripolisu. Nicméně by v budoucnu mělo v centru města vzniknout hlavní nádraží, kam by
tato trať byla napojena patnáct
kilometrů dlouhou železniční
spojkou.

HISTORIE. Takhle vypadalo centrální nádraží v Benghází v dobách
provozu. Za pár let ve městě budou zastavovat vlaky ICE. 

Nové tratě zbraní
proti pirátům

O lukrativní miliardové zakázky na stavbu nových libyjských tratí nastal velmi tvrdý
boj mezi evropskými, ruskými
a čínskými železničními společnostmi. V Saúdské Arábii zatím
vítězí China Railway Construction, která v roce 2009 započala
tříletou výstavbu vysokorychlostní tratě Haramain. Deset
milionů poutníků se má každoročně přepravovat rychlostí
až 320 km/h z Džidy od Mekky
a Mediny. Nová 1 500 kilometrů
dlouhá železniční trať má vést

tunisko a egypt
spojí dvoukolejná
magistrála
podél pobřeží.

Výstavba kolejí je v plném proudu.  FOTO archiv railway gazette

Plukovník Muammar Kaddáfí
dává na železnici miliardy eur. 

doprava PO KOLEJÍCH V LIBYI

V

laky jezdily po kolejích úzkého rozchodu z Tripolisu do Zauary, Taglury a Vertice
a na dvou tratích, vycházejících z Benghází do Barce a Suluqu. Většina tratí zanikla během
2. světové války. Veškerý provoz
skončil v roce 1965.

Nyní se buduje hned několik nových tratí na standardním
rozchodu, kde největší význam
bude mít spojení dvou největších měst Tripolisu a Benghází vysokorychlostními vlaky ICE.
Na stavbě se podílí řada firem
z Číny, Ruska, ale také Německa.

Vedle Číňanů
bodují i Rusové

V Libyi se kromě Číny poprvé dostala ke stavebním zakázkám
i ruská národní železniční společnost RŽD. Výhybky a kolejové jisticí prvky dodá německý
koncern Vossloh, zabezpečovací zařízení bude instalovat jedna
italská specializovaná společnost z Milána a prvních šestnáct
hnacích vozidel vyrobí severoamerický koncern General Electric, který zajistí i proškolení
strojvedoucích. Jen za poslední
dva roky Libye proinvestovala
na stavbě tratí 6,2 miliardy eur.
Rusové vybudují část ze Sirte do Benghází a Číňané železniční trať pro nákladní dopravu
na jih země, jakož i část tratě
z Tripolisu do Sirte. „Za tři roky
plánujeme provoz nových vlaků
InterCity na ose Tripolis – Benghází rychlostí až 250 km za hodinu,“ říká šéf libyjských železnic
Said Mohammed Rashid. Potvrzuje, že ceny v nových vlacích InterCity by měly být sociální, aby
si jízdu vlakem mohli dovolit nejen bohatí cizinci, ale i místní
občané.
STANISLAV HÁJEK

Využit text Zeit Online.

německo
Keolis a Locamore
stáhly nabídky

D

ceřiná společnost francouzských státních drah
firma Keolis společně se společností Locomore oznámily, že nemohou realizovat
své plány v německé dálkové
dopravě. Firma Keolis chtěla s dvaceti vlaky typu Corail
provozovat spoje InterCity

na trati Štrasburk – Heidelberg – Mainz – Kolín nad Rýnem – Hamburk – Berlín,
resp. Berlín – Erfurt – Frankfurt nad Mohanem. Firma
SNCF zdůvodňuje své stažení poptávky po trasách údajným nedostatkem času.
Stejnými argumenty se ohání společnost Locomore, která chtěla své vlaky provozovat
na trati Stuttgart – Frankfurt
nad Mohanem – Hannover
– Hamburk a Frankfurt nad
Mohanem – Kolín nad Rýnem – Hannover – Berlín.

Spojení Mnichov
– Norimberk

D

ne 18. června započala poslední část výstavby
tratě z Mnichova do Norimberku v budoucí železniční stanici Baar–Ebenhausen
na úseku Ingolstadt – Mnichov. Od roku 2014 se díky
nové vysokorychlostní trati zkrátí jízdní doba mezi
Mnichovem a Norimberkem
na méně než jednu hodinu. Na jednom z budovaných úseků o délce 21 km se
rychlost zvýši na 160 km/h
a na dalším o délce 23 km
bude rychlost ještě o 30 km/h
vyšší.

Pololetní výsledky
DB Schenker

F

irma DB Schenker, nákladní dcera Deutsche
Bahn, přispěla k pozitivnímu výsledku celého koncernu za první pololetí letošního
roku. Tak připadlo z celkového nárůstu obratu DB ve výši
1 830 milionů eur na oblast
dopravy a logistiky 1 638 milionů eur. Firma DB Schenker
Logistics zvýšila obrat v prvním pololetí o 23,2 procenta
na 6 746 milionů eur. 
(sh)

krátké zprávy ze světa
Dráhu do Tibetu
čeká prodloužení

Holding BVZ
zlepšil bilanci

Pesa se pochlubila
jednotkou Elf

Vysokorychlostní trať
na letiště Malpensa

Pětimiliardový
obchod vládě nevyšel

Čínské železnice začaly
s prodloužením hojně
diskutované železnice do Tibetu. Nová trať
nejvyšší železniční tratě
světa má spojit tibetské
hlavní město Lhasu s druhým
největším městem Xigaze. Náklady na 253 km dlouhé spojení
horským regionem jsou odhadovány na 13,3 miliardy juanů (asi
1,47 miliardy eur). Ministerstvo
dopravy ČLR si slibuje od výstavby zvýšení podpory cestovního
ruchu v jihozápadním Tibetu
a využití pro dopravu nerostných
surovin z nejbližšího okolí.

Švýcarský železniční
BVZ Holding zvýšil
v prvním pololetí obrat i zisk. Po nehodě
vlaku Glacier Express
z 23. července vládla nejistota, jak se bude vyvíjet hospodářský výsledek. Finanční
následky vykolejení, při kterém
zahynula japonská turistka a čtyřicet dalších cestujících bylo zraněno, zatím nelze odhadnout.
Nicméně se v Glacier Expressu
– nejpomalejším rychlíku světa
– zvýšil počet cestujících skupin
o šest procent. Obrat holdingu
BVZ vzrostl o dvě procenta.

Polský výrobce vozového parku Pesa dne 21.
září slavil zprovoznění své elekrické vícedílné jednotky Elf pro
příměstský a regionální provoz. Tato jednotka je jednou z osmi, které byly objednány
polským vojvodstvím Slaskie.
Její čtyři kloubové vozy dosahují
v celkové délce soupravy 75,25 m,
mají celkem 200 míst k sezení
a prostor pro celkový počet 450
cestujících. Jednotka dosahuje
nejvyšší rychlosti 160 km/h a je
navržena pro nástupiště vysoká
550 mm.

Dne 13. září se konaly oslavy začátku
provozu vysokorychlostních vlaků spojujících milánské letiště
Malpensa s městy ležícími podél koridoru sever – jih. Pro
jízdu na letiště vlaky využívají
nové dvoukolejné spojení v délce
8 km do Malpensy a Saronna, vybudované mezi nádražími Milano
Centrale a Milano Bovisa na trati
Severní železnice. Dokončení odbočky stálo 87, 5 milionu eur a zahrnovalo vybudování viaduktu
s 22 oblouky v délce 285 m a ražbu
230 m tunelu.

Uhelná průmyslová
železniční skupina
v Queenslandu, která sdružuje 13 důlních
firem, ustoupila od své
nabídky koupit za 4,85
miliardy australských dolarů železniční síť ve středním Queen
slandu – QR National. Ta má
být prodána podle vládního programu o nakládání s majetkem
podle dispozičního práva. Vláda Queenslandu chce privatizovat až 75 procent státních železnic
QR National prostřednictvím veřejné nabídky v poslední čtvrtině
tohoto roku.

RŽD zakládá
dceru pro logistiku

Přístavům chybí
napojení na koleje

Tunel v Hallandsasen Spojení mezi Evropou
po 17 letech proražen a Asií je zase delší

Nákladní vlaky
na Betouweroute

Ruská státní dráha rozhodla o založení dceřiné společnosti pro
logistiku. Nový podnik OAO RŽD–Logistika má činit dopravu zboží
po kolejích atraktivnější a má vyvíjet a nabízet produkty kombinované dopravy a logistiky z domu
do domu. Budoucí paleta služeb
OAO RŽD–Logistika sahá od dopravy a spedice přes skladování až
po celní odbavení a organizaci dodavatelských řetězců. Základní
kapitál je stanoven na 3,2 milionu eur a poslouží k pokrytí investičních potřeb v roce 2011.

Španělské Ministerstvo
dopravy podpoří železniční nákladní dopravu 7,5 miliardami
eur. Cílem je dopravovat do roku 2020 po kolejích 10 procent zboží. Dnes to jsou
4 procenta. Především chybějí napojení na přístavy. Jen 5 procent
zboží, jež se překládá ve španělských přístavech, dál putuje vlaky. Silniční doprava je cenově
atraktivnější a pružnější a mnoho přístavů vůbec nemá drážní
infrastrukturu. Na výstavbu překládkových stanic proto půjde během deseti let 2,5 miliardy eur.

Dne 16. září došlo k oslavě proražení východního tubusu drážního
tunelu pod vysočinou
Hallandsasen. Na tunelu, jenž je 226 metrů
pod nejvyšším bodem vysočiny
v západním Švédsku, se pracuje 17 let. Tunel odstraní nejslabší místo na trati West Coast Line,
která je z 85 procent dvoukolejná.
Ostré jednokolejné zatáčky přes
Hallandsasen jsou tou největší
překážkou. Zdvoukolejněním se
na trati znásobí nákladní tonáž.
Náklady na výstavbu již dosáhly
6 miliard švédských korun.

Nová nizozemská trať
pro nákladní dopravu
Betouweroute se těší
rostoucímu zájmu.
Marketingová společnost Keyrail ve své pololetní zprávě uvedla, že do konce
tohoto roku bude na trati o délce 160 km týdně projíždět až 350
nákladních vlaků. V létě jich
bývalo 320. Na ose východ – západ má trať Betouwe tržní podíl 57 procent. Do konce roku by
to mělo být 65 procent. Důležitý
navazující úsek Zevenaar – Emmerich bude ale tříkolejný až
v roce 2017. 
(sh, acri, kla)

Ministerský předseda
Turecka Tayyip Erdogan otevřel 35 km
dlouhý úsek mezi
Muratli na hlavní
trati Edirne – Istanbul
a místem Tekirdag na Marmarském moři. Odtud provozuje přístav Aport železniční trajektové
spojení na Bandirma a Derince
na asijské straně. Společnost Latek Lojistik nasazuje navíc vlastní
Latek Express s patnácti vagony.
Spojení má pomoci Istanbulu,
přetíženému nákladní dopravou,
vyvedením asijských transportů
z města přes Marmarské moře.
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HLEDÁME
České dráhy hledají
zaměstnance na pozici
Vedoucí oddělení pro řízení
integrovaných systémů ISO.
Úloha pozice:
• řízení oddělení,
• tvorba koncepce
a implementace systémů
managementu ISO u ČD,
• jednotná certifikace
norem ISO v ČD,
• metodické řízení
v oblasti IMS, koordinace
činností v rámci ČD.
Vzdělání:
• VŠ ekonomického nebo
technického směru,
• vzdělání v oblasti systémů
managementu (např.
certifikát auditora IRCA).
Specifické znalosti:
• znalost norem ISO 9001,
ISO 14 001, ISO 19 011,
• zkušenosti
s implementací
systémů managementu
(QMS, EMS) u velké
organizace (nad 5 tisíc
zaměstnanců),
• zkušenost s prováděním
interních auditů
v oblasti dopravy,
• znalost procesů
a činností v železniční
dopravě,
• dobré komunikační
schopnosti, týmová
práce,
• koncepční a tvůrčí
myšlení, procesní
přístup,
• ochota cestovat v rámci
České republiky,
• znalost AJ.
Místo výkonu práce je
v Praze. Požadujeme aspoň
4 roky praxe v oboru.
Termín nástupu je co
nejdříve po úspěšném
výběrovém řízení.
Strukturovaný životopis
a motivační dopis zasílejte
v elektronické podobě
do 22. října na adresu
kristova@gr.cd.cz. Vybraní
kandidáti budou pozváni
k ústnímu pohovoru.

PŘIJMEME
ČD travel, s.r.o., hledá
pracovníka/pracovnici
do trvalého pracovního
poměru pro pobočku
Praha – hlavní nádraží.
Požadavky: nutná znalost
NJ, výhodou zkoušky
Unipok. Dobré platové
podmínky, malý pracovní
kolektiv. Nástup možný
ihned. Více informací
na tel. 972 243 066
nebo 602 473 285.
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Challenge Mastronardi 2010

nastupujeme proti vítězi skupiny A Belgii. Naprosto vyrovnaný
zápas, který je plný nádherných
akcích na obou stranách, rozhodl krásnou střelou z nulového úhlu od rohového praporku
náš Tomáš Martinec. Hned poté
se ujala další dalekonosná střela Karla Stránského a konečný
výsledek nás dostává do finále,
které si zahrajeme s našimi kamarády ze Slovenska, kteří porazili Rakousko.

Na mezinárodním
turnaji železničářů
v malé kopané, který
se uskutečnil 10. až
12. září v anglickém
Gillinghamu, se
český tým dokázal
probojovat až
na nejvyšší příčku.

K

dyž se přibližuje září, jsou
přípravy na turnaj Challenge Mastronardi v plném proudu. Roli hostitelské
země poprvé vykonává Anglie s místem konání v Gillinghamu. Náš tým se schází před
odjezdem v sekretariátu Unie
železničních zaměstnanců.
Nočním spojem se potom přesouváme do Kolína nad Rýnem a odtud expresem Thalys
do Bruselu. Po důkladné celní a pasové kontrole nasedáme
do chlouby britských železnic,
vlaku Eurostar, kterým se pod
kanálem La Manche přemísťujeme na Britské ostrovy. Zhruba
po dvou hodinách jízdy vystupujeme na londýnském nádraží St.
Pancras International. Zde přestupujeme do osobního vlaku,
kterým se za hodinu dostáváme
až do Gillinghamu.

ve skupině jsme
byli s rakouskem,
švýcarskem
a domácí anglií.
V hotelu pojmenovaném
po králi Karlovi se ubytováváme
spolu s ostatními týmy včetně
našich slovenských kamarádů.
Pro většinu z nás pak následuje volný program spojený s prohlídkou města a ochutnávkou
místních gurmánských specialit. Pouze členové realizačních týmů a hlavní pořadatelé
mají před sebou ještě jednu povinnost, a to večerní setkání vedoucích jednotlivých mužstev,
kde se upřesňují některé organizační záležitosti, program pobytu a propozice turnaje.

První zápas se nevydařil,
ale v dalších už vyhráváme

Ráno se autobusem přesouváme do sportovního komplexu
na okraji města, kde se na dvou
hřištích turnaj odehraje. Český
tým je nalosován do skupiny B
spolu s Rakouskem, Švýcarskem
a domácí Anglií. Ve skupině A se
utkají mužstva Slovenska, Bel-

PODZIMNÍ TOULKY – VÝHODNÉ SENIORSKÉ POBYTY

• České Švýcarsko, Mikulášovice, hotel Ron – ubytování
ve stylově zařízených 2 lůžkových pokojích s vlastním soc. zař.,
TV, lednicí nebo 2lůžkových apartmánech. Pro klienty nad
50 let ubytování na 7 nocí se snídaní v pokoji za 2 400 Kč/os.
a v apartmánu za 2 900 Kč/os.
• VÁNOČNÍ POBYTY – Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel Idol –
nově zařízené pokoje s vlastním soc. zařízením, TV–SAT, WiFi,
termín 21. 12.–27. 12. 2010, cena včetně polopenze: dospělá osoba
2 450 Kč, dítě 2–12let 2 080 Kč, pro klienty nad 55 let jsou v ceně
2 410 Kč ještě dvě masáže.
• SILVESTROVSKÝ POBYT – Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel
Idol, termín 27. 12. 2010–2. 1. 2011 – cena: dospělá osoba
za ubytování s polopenzí včetně silvestrovského příplatku
5 040 Kč, dítě 2–6 let 3 700 Kč a dítě 6–12 let 4 180 Kč.
• SILVESTR na horách – hotel Javor, Dolní Malá Úpa – volné
pokoje v termínu 25. 12. 2010–2. 1. 2011, 2–4lůžkové pokoje s vlastním
soc. zařízením, možnost přistýlky, TV, balkon, WiFi, možnost
pobytu se psem. Cena 4 520 Kč zahrnuje ubytování na 7 nocí
a polopenzi na osobu, děti 3–5 let 2 790 Kč a děti 5–12 let 3 670 Kč.
• Liberec – hotel Babylon – akce děti zdarma prodloužena
až do konce listopadu.
• Poděbrady, hotel Tlapák – vánoční pobyt 22. 12.–26. 12. Cena
6 690 Kč zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plnou
penzi (snídaně bufet, večeře výběr ze 3chodových menu), pitnou
kúru – minerální voda Poděbradka, relax. procedury:
1x koupel v bazénu s protiproudem, 1x klasická ruční masáž,

finálový zápas
se slovenskem
jsme vyhráli
výsledkem 6:1.

VÍTĚZNÉ MUŽSTVO. Tým z České republiky skončil na prvním místě. Ukázalo se, že v malé kopané nás
jen tak nikdo nepřekoná. Za rok se v Itálii dozvíme, jestli dokážeme titul uhájit.

FOTO archiv čd

CELKOVÉ
POŘADÍ

SLOŽENÍ TÝMU
České Republiky
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H

ráči:
Radovan Minařík, Tomáš
Martinec, Ladislav Pištej, Jaroslav Buchtík, Libor Franc, Svatopluk Řezníček, Petr Janata,
Miroslav Karda, Jan Machek,
Karel Stránský, Radek Vrba,
Martin Kubát, Radim Veselý, Josef Hynek, Oldřich Mazánek ml.

Česko
Slovensko

Rakousko
Belgie

Itálie

R

ealizační tým: Stanislav
Trojan, Oldřich Mazánek
st., Vladimír Honzák, Václav
Pýcha, Lubor Dvořák

Anglie
Maďarsko

T

Švýcarsko

gie, Itálie a Maďarska. Hraje se
2 x 15 minut, o nejvyšší příčky
hrají pouze dva nejlepší týmy ze
skupin, které si to rozdají křížem o finále. K prvnímu zápasu nastupujeme proti Rakousku
a od začátku se hraje vyrovnaný
duel. Brzy se ujímáme vedení,
ale neuplynou ani dvě minuty
a Rakušané vyrovnávají.
Zápas se hraje od počátku po
dle stejného schématu. Ujímáme se vedení a vzápětí po chybě
našeho gólmana je vyrovnáno.
Musíme podotknout, že brankář
nás tentokráte nepodržel a vybírá
si slabší chvilky své brankářské
kariéry. Po přestřelce se na konci zápasu radují Rakušané, kteří

nás porážejí nejtěsnějším výsledkem 5:4.
Po zápase následuje malé taktické posezení s realizačním týmem, kde především manažer
Standa Trojan kritizuje hru celého týmu a nikoho nešetří. Jak
se později ukázalo, jeho slova si všichni hráči vzali zřejmě
k srdci. K následujícímu utkání
nastupujeme proti Švýcarsku.
Naše hra se po prvním zápase
již úplně uklidnila a po několika krásných akcích se dostáváme do vedení. Po spoustě
ještě neproměněných šancí
porážíme Švýcary přesvědčivě
6:2. V posledním zápase ve skupině narážíme na domácí An-

1x uhličitá koupel v minerální vodě, 1x solná jeskyně,
1x procházka po městě s průvodcem, 1x taneční večer
s programem, na Štědrý večer – slavnostní menu s vánoční
nadílkou.
Silvestrovný pobyt 28. 12.–1. 1. Cena 8 430 Kč zahrnuje:
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plnou penzi (snídaně bufet,
večeře výběr ze 3chodových menu), pitnou kúru – minerální
voda Poděbradka, relax. procedury: 1x koupel v bazénu
s protiproudem, 1x klasická ruční masáž, 1x uhličitá koupel
v minerální vodě, 1x solná jeskyně, 1x procházka po městě
s průvodcem, 1x taneční večer s programem – Silvestr –
slavnostní menu.
• Jeseník LD Bezruč, Ripper, 28. 12.–2. 1. Cena 7 525 Kč zahrnuje:
ubytování s polopenzí, lázeňský poplatek, přivítací přípitek,
dárek, 1x silvestrovský večer, 2x bazén, 1x masáž zad a šíje,
1x aromamasáž, 1x koupel perličkovou – bylinnou, 1x thajskou
masáž nohou, 1x vířivou koupel.

SR

• SENIORSKÉ POBYTY ve Vysokých Tatrách,
hotely Hutník II. od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč,
Baník od 3 660 Kč, Urán od 3 280 Kč. Ubytování je vždy
v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV. Všechny ceny
jsou za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit.
• Velký Meder – penzion Rozália – cena 2 870 Kč–4 700 Kč/os.
zahrnuje: 3/5noci, 3/5x polopenzi, 3/5denní vstupenku
s jedním přerušením denně, 1x masáž, místní poplatek,
cena platná do konce roku od 28. 10.
• Silvestr ve Vysokých Tatrách – lázně Nový Smokovec,
29. 12.–2. 1., cena 7 770 Kč zahrnuje: ubytování, polopenzi,
1x rašelinový obklad, 1x oxygenoterapii, 1x vstup do Vitálního světa,
vstup do bazénu se slanou vodou a protiproudem za 1 euro, další
vstupy do Vitálního světa s 50% slevou, 31. 12. silvestrovský večer.
• Velký Meder, hotel Orchidea, 30. 12.–2. 1., cena 6 500 Kč
zahrnuje: přivítací přípitek, ubytování, snídaně bufet, večeře
výběr z menu, 1x proceduru, 1x 3hodinový vstup do relaxačního

lumočnice: Zuzana
Řezníčková

glii. Musíme vyhrát, abychom
mohli pomýšlet na postup ze
skupiny aspoň ze druhého místa, protože Rakousko se již před
posledním zápasem ve skupině
stalo jistým postupujícím skupiny B z prvního místa. Štěstí
nám přeje a po několika nádherných gólech v anglické síti
se náš soupeř naprosto položil
a vyprovázíme ho ze hřiště vysokou porážkou 9:0.

Úplné vítězství! Kamarádi
ze Slovenska jsou druzí

Skupinu A vyhrávají na skóre
Belgičané, druzí končí Slováci.
Po krátké přestávce na oběd začínají boje o umístění. O finále

Proti Slovensku nastupujeme
sice s respektem, ale co je důležité, hlavně zodpovědně. Hned
v úvodu utkání zahráváme trestný kop z hranice vápna a kapitán
týmu Radovan Minařík se přesně trefuje a rozjíždí naši spanilou finálovou jízdu. Po chybě
slovenského gólmana a nádherném uklizení míče Martinem
Kubátem pod břevno přes půl
hřiště se dostáváme do herní pohody a přidáváme další branky.
Ve druhé půli Slováci pouze korigují výsledek. Po závěrečném
hvizdu rozhodčího a konečném
výsledku 6:1 propukla na hřišti
vlna euforie a oslava mistrovského titulu.

Na viděnou příští rok

Po návratu na hotel a krátkém
zkulturnění se všechny týmy
večer přesouvají do restaurace Priestfield, která je součástí
zázemí ligového Priestfield stadium, kde proběhne závěrečný
slavnostní večer s vyhodnocením celého turnaje a předáním
cen. Po večeři o několika chodech se hlavní organizátoři turnaje, pánové Detlef Hofmann
a Kevin Clark, ujímají slova.
Následuje poděkování všem organizátor ům, pořadatelům
a sponzorům turnaje Challenge Mastronardi 2010.
Závěrečnému ceremoniálu
s vyhlášením celkových výsled
ků předchází poděkování rozhodčím a předání cen nejlepším
hráčům turnaje. Nejlepším
brank ářem se stal gólman Rakouska a nejlepším střelcem
kapitán českého týmu Radovan Minařík. Náš tým přebírá
putovní pohár a pohár mistra
Evropy v malé kopané železničářů. Následující ročník Challenge Mastronardi 2011 bude
hostit Itálie.
(jmtm)

centra (sauna, bazén vířivka), 30. 12. taneční večer s hudbou,
od následujícího dne Happy Hour – 15–17 h (volná konzumace
kávy, čaje, slané a sladké variace), silvestrovská zábava
s bohatým programem v hotelu Thermal (bez silvestrovské
zábavy cena 5 100 Kč).
• Turčianské Teplice, hotel Vyšehrad, 28. 12.–2. 1.
Silvestrovský pobyt, cena 5 550 Kč zahrnuje: ubytování,
polopenzi, silvestrovskou zábavu s ohňostrojem,
živou hudbou. Cena bez silvestrovské zábavy 4 500 Kč.
• 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 polopenzí (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. Volné pokoje s odlety od 7. 11. (průměrná teplota
listopad: voda 21, vzduch 22, prosinec: 18/19).
Vánoce a Silvestr za stejnou cenu!
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010
nebo na www.cdtravel.cz

Kontakty:

ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31,
tel. 972 243 051, 972 243 057, 972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31,
tel. 972 243 071, Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží
972 625 874, provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz
www.cdtravel.cz/lasty
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pošta
Jak mě v Rakousku
pořádně napálili

7

Vůně páry mu učarovala

C

esty ze zahraničí přes
Rakousko spojuji vždy
s projetím některé železniční tratě, která je ohrožena na své existenci nebo
tam probíhá náhradní doprava. Tentokrát padla volba
na úzkorozchodku do Lunz
am See. Elektronický jízdní řád s nejčerstvějšími daty
ze 17. září mi před odjezdem do zahraničí vyhledal
potřebné údaje, a tak v sobotu ráno 25. září jsem vystoupil z vlaku EuroNight
v Amstettenu. Přípojný vlak
mě odvezl do Waidhofenu
a.d.Ybbs. Tam jsem se z vývěsky dozvěděl, že od 22.
září od 18.30 h do odvolání je
zaveden náhradní autobus
i do Gstaadu.
Autobus společnosti Postbus ÖBB mě jako jediného
cestujícího vezl do Gstaadu, kde měly stát autobusy
náhradní dopravy do Ybbsitz a Lunz. Nestál tam ani
jeden. Po více než dvaceti minutách čekání jsem
se od označníku zastávky
náhradní dopravy přesunul ke staniční budově, kde
jsem se z přelepky přehledu
odjezdů a příjezdů dozvěděl,
že od 4. září 2010 je náhradní doprava zajišťována podle jízdního řádu autobusů Postbus ÖBB a informace
že lze najít na odpovídajících místech. Žádný jízdní řád! Ten jsem našel až při
cestě zpět ve vestibulu stanice ve Waidhofenu. Co z toho
vyplývá? Jednoduše lze říci
– zlaté České dráhy. I přes
mnohé nedostatky jsou výlukové jízdní řády k dispozici na internetu mnohdy
s několikatýdenním předstihem a jsou zapracovány do vyhledávače IDOS.
Na zastávkách náhradní
autobusové dopravy bývají
vyvěšeny přehledné a srozumitelné jízdní řády v zalaminovaném provedení. Pak
ať někdo zkusí při výlukách
říct, že tohle by se v zahraničí nestalo. Miroslav Zikmund

Průvodčí razantně
přivolala záchranku

C

htěla bych projevit vděčnost průvodčí, která doprovázela 4. července
rychlík 354 z Prahy hlavního nádraží (odjezd v 9.04 h)
směr Plzeň a Mnichov. Právě do bavorského Mnichova
jsme se vydali s manželem
na návštěvu k naší dceři.
Ač se manžel od rána necítil dobře, přesto jsme vyrazili na cestu. Za Plzní však již
bylo manželovi opravdu zle,
čehož si všimla právě i paní
průvodčí. Poté, co jsem jí
oznámila, že manžel je kardiak, paní průvodčí nám
nabídla, že zavolá sanitku do další stanice. Nicméně manžel chtěl pokračovat
v jízdě. Za Domažlicemi
se ochotná paní průvodčí
na nás přišla opět podívat,
a to ve chvíli, kdy si manžel stěžoval na bolest na prsou. Nicméně pomoc stále
odmítal.
Paní průvodčí se ale již
nedala odbýt a s razancí,
s jakou jsem nedokázala jednat já, manželovi vysvětlila, že si nemůže dovolit
nechat ho dále pokračovat v cestě. Řekla, že situace může být vážná, a proto
ji nemůže podcenit. Proto
do následující stanice Furth
im Wald, která se nachází
již v Bavorsku, zavolala záchranku. Manžel prodělal
infarkt, k tomu není třeba
nic dodávat. Jen díky bystré
a důsledné zaměstnankyni
Českých drah se manželovi
už daří dobře a já jsem hluboce vděčná za poskytnutou
pomoc. Opravdu moc děkuji
za celou naši rodinu.

Nora Kozáková

Poděkování patří vlakvedoucí
RCVD Plzeň Miriam Plaché.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Když jsem jezdil se
Čmelákem do SSSR

J

ako bývalý pracovník ČSD
bych si s vámi chtěl zavzpomínat na 80. léta minulého století. Tenkrát se
v ČKD – Lokomotivka v Praze-Vysočanech vyráběly dieselelektrické lokomotivy
ČME, obecně zvané Čmelák.
Většina výrobků byla exportována do SSSR. Do ostatních zemí RVHP jich šlo
málo – pro nekvalitní vý-

SYMPATICKÝ PŘEDSEDA. David Morc už osm let vede Spolek železniční nostalgie o deseti stálých členech.

Reprezentují doma
i v zahraničí

Historická vozidla
nejsou jen hezké chvíle
na výsluní u parních
krasavic, ale hlavně
stovky hodin dílenské
práce. Své o tom ví
David Morc, předseda
Spolku železniční
nostalgie Děčín.

V

ede sdružení o deseti stálých členech pod záštitou
ČD, Depa historických vozidel (DHV) Lužná. „Jsme všichni
postiženi stejnou nemocí. Pára
nám voní a kůže černá od sazí
nevadí,“ tvrdí s úsměvem David
Morc. Sympatický děčínský strojmistr ČD propadl kouzlu nostalgie na kolejích už jako student
dopravní průmyslovky, kdy se
stal členem spolku ještě pod vedením svého předchůdce Miloše
Panáčka. V roce 2002 od něj převzal předsednictví a je ve funkci
dodnes.

Šlechtična perlou spolku

Přestože členové opečovávají vícero hnacích i tažených historických vozidel, jejich „vlajkovou
lodí“ je parní lokomotiva 475.179
známá pod přezdívkou Šlechtična či Pětasedma, na severu
Čech nazývaná láskyplně Líza.
Stroj vyrobený v roce 1948 Škodou Plzeň vozil vlaky pro tehdejší ČSD postupně v depech Praha
Střed, České Budějovice, Zvolen
a v roce 1973 přešel do stavu LD
Děčín. Počátkem osmdesátých
let, kdy byl postupně parní provoz na síti ČSD rušen, se parta
nadšenců rozhodla Lízu zachránit. Pomohl jim v tom také fakt,

FOTO AUTOR

NOSTALGIE. Parní jízda se Šlechtičnou a Albatrosem. 

DAVID MORC

N

arozen v roce 1972 v neželezničářské rodině. V letech 1986 až 1990 vystudoval
Střední průmyslovou školu strojní a dopravní v Děčíně. V roce 1990 začal pracovat
jako pomocník strojvedoucího, později jako strojvedoucí.
Má oprávnění k řízení všech
trakcí. Definitivně zasvětil svůj život železniční historii na přelomu let 2002/2003,
odkdy je předsedou Spolku železniční nostalgie. Od roku
2008 je strojmistrem ČD.

že byla poslední provozní parní
lokomotivou v děčínském depu,
a měla tudíž platnou kotlovou
zkoušku. Díky svým zachráncům nebyla nikdy vyškrtnuta ze
stavu provozních historických lokomotiv ČD. V nedávné době se
opět úspěšně podrobila zkoušce
kotle a díky stovkám odpracovaných hodin při její údržbě se s ní
i do budoucna počítá k propaga-

Akce spolku se neomezují jen
na nostalgické jízdy v našich končinách, ale jsou žádaným oživením setkání historických vozidel
i v zahraničí. Šlechtična se ukázala na Dampfestu v Drážďanech v květnu 2005, ve Vrútkách
v červnu 2009, hájila české barvy
na GRAND PRIX 2007 v Budapešťi a vyvrcholením byla návštěva švýcarské Gotthardské dráhy
v roce 2007. „Slyšet štěkot parního
dvouválce klasické československé konstrukce mezi alpskými
velikány byl pro nás ten nejúžasnější zážitek,“ říká s úsměvem
předseda spolku.
Z tuzemských akcí jmenujme červnové setkání parních lokomotiv řady 475.1 v Lužné nebo
vozbu parních vlaků na trati
z Teplic v Čechách do Duchcova v rámci Casanovských slavností. V letošním roce je možno
ještě spatřit parní krásku na trati z Děčína do Liberce 2. října,
kdy poveze vlak pro zahraniční
klientelu.

Koníček i poslání
Jeden z nejkrásnějších pohledů
FOTO g. trüb (2x)
na světě.
ci a nostalgickým jízdám Českých drah nebo ke komerčním
účelům.
„Dále máme ve stavu motorový vůz 131.1130 Hurvínek, který
je ve stadiu dokončovacích prací
a počítáme s ním v příští muzejní
sezoně. Před renovací je unikátní kotlový tříosý vůz z roku 1890
a plošinový vůz z přelomu století,“ vysvětluje David Morc.

Plány členů na obnovu a rozšíření flotily provozních exponátů
jsou velkorysé. Počítá se s přírůstkem v podobě motorového
vozu M 262.159, také prvního vyrobeného Brejlovce T478.3001 by
rádi viděli stát v rotundě depa
DHV v České Lípě.
„Jsou to sice plány na mnoho
let dopředu, ale beru svou vášeň
nejen jako koníčka, ale také jako
poslání zachovat tyto krásné stroje jako důkaz umu českých rukou
i do budoucna dětem našich dětí.
Vůně páry mi prostě učarovala,“
uzavírá předseda muzejníků David Morc.
VÁCLAV RUBEŠ

robu. Poláci je například
nechtěli vůbec. Do kapitalistických zemí se, myslím, nevyvážely vůbec. ČKD Praha
musela lokomotivy dopravit
do Čierné nad Tisou. Každá
lokomotiva měla podle předpisů ČSD osobní doprovod.
Jako důchodce jsem doprovod dělal také. Přivydělával
jsem si tak nějakou korunu.
Když na mě mezi ostatními průvodci přišla řada,
převzal jsem hotovou lokomotivu během odpoledne
v dílně lokomotivky, zamkl,
klíče dal do kapsy a od té
chvíle jsem za lokomotivu
odpovídal a už jsem ji neměl
opustit. Z dílny potom byla
přetažena na libeňské nádraží, zařazena do nákladní vlakové soupravy a asi
ve 23 hodin celá souprava odjela do Běchovic. Tam byly
připojeny další vozy – elektrická lokomotiva z plzeňské
Škodovky, vagony s pivem
a další. Celá souprava pak
jela nonstop, jenom s nutnými přestávkami, až do Čierné nad Tisou. Obvykle jsme
do Čierné přijeli druhý den
dopoledne. Z celé soupravy byly lokomotivy odpojeny a převezeny do dílen ČKD

Praha. Tam jsme je předali pracovníkům ČKD a naše
povinnost skončila. Nočním
rychlíkem z Košic jsme jeli
zpátky domů.
V dílnách ČKD v Čierné byly vyměněny podvozky s naším rozchodem
za podvozky širokorozchodné a po zkušební jízdě se sovětskými pracovníky byly
odvezeny do Sovětského svazu. Dvě denně. Na našich
drahách jich jezdilo málo,
přestože to byly lokomotivy
určené pro posun, objevily se
i na volné trati. Naši zaměstnanci je měli celkem rádi,
protože to byly pořádní taLudvík Veselý
houni.

Díl 26.: Cisterny létají vzduchem (2)
Srážkou dvou
nákladních vlaků
problémy neskončily.
Nejdříve hořel benzin,
pak přijela Veřejná
bezpečnost.

nikdo nestačí utéci dost daleko.
A kolem nádraží je plno domků...
Vylezl jsem na Sergeje, popadl hasičák, doběhl k cisterně, otočil
na ní kohoutem – a nic! Ozvalo se
jen krátké zasyčení.

Z

Musel jsem být v šoku, neboť jsem
se vrátil na lokomotivu. Věděl jsem
totiž, že tam jsou přístroje dva. Naštěstí přiběhl na pomoc posunovač
od manipuláku, shodou okolností také výpravčí na vložáku. Společně jsme vytáhli druhý hasičák.
Byl plný a funkční. Výpustný ventil vozu Ra začínal rudnout, když
na něj dopadly první kapky hasicí pěny. Po nekonečných vteřinách oheň konečně zhasl. Pak se
mi teprve rozklepaly nohy.
Vrátil jsem se k lokotraktoru
vlečkaře. Vypadal nějak divně.
Tehdy se ještě dalo z označení lokomotiv leccos vyčíst. T 444 byla

e Sergeje vylezli ze zadního stanoviště strojvedoucí
i pomocník. „Vlak nebrzdí,“
vypravil ze sebe první z nich. Záhada byla tedy objasněna. Ale
bohužel nebyl ještě všem překvapením konec. Zaslechl jsem
totiž podivný zvuk a ucítil nějaký
zápach. Z jedné cisterny vytékal
oheň! Ano, vytékající hořící benzin vytvořil malý vodopád.
Co teď? „Uteč, vybouchneme!“
volal strojvedoucí a spolu s pomocníkem pádili do stanice. Nevím,
proč jsem neutekl. Napadlo mě, že
když tohle vybouchne, tak stejně

Čtyřnápravová
lokomotiva s pěti koly

S

talo se to 25. února 1973.
Když jsem měl noční směnu, vyřítil se ze tmy nákladní
vlak 5791 s lokomotivou Sergejem. Na stanovišti strojvedoucího jsem nikoho neviděl,
návěst Stůj, zastavte všemi prostředky zůstala bez
odezvy. Protijedoucí vlečkový vlak naštěstí brzdil. Náraz. Dvacetitunové cisternové
vozy létaly vzduchem, některé zůstaly do sebe zaklíněné.

čtyřnápravová motorová lokomotiva s maximální rychlostí 70
km/h a s hmotností 56 tun. Jenže
po srážce měla náprav pět! Přední dvoukolí prázdné zetky řazené za mašinou se nárazem utrhlo
a podjelo do podvozku lokomotivy. Vlastní vůz, dlouhý jinak 10
metrů, měřil po nárazu necelé
tři metry a jako deformační zóna
pravděpodobně zachránil osádce
lokomotivy život.

A nebyla to sabotáž?

Myslíte, že tohle byl konec? Nebyl. Zbývala dramatická dohra.
Do stanice se sjelo celé vedení dráhy, VB jako o manévrech
a do toho ještě hasiči s jeřábem
a nářaďákem. Vždyť bylo 25.
února! Všichni se ptali: „A nebyla nehoda náhodou sabotáž?“
Když jsem zvládl příslušníky, přišli na řadu revizoři z provozního
oddílu. Ti sabotáž z mojí strany
sice ihned vyloučili, ale byli ne-

příjemně zvědaví, co se dodržování dopravních předpisů týče.
Pak konečně došlo na hlavní problém. Brzda!
Vlak 5791 dobíral večer před
srážkou ve stanici vzdálené
19 km právě ony cisterny. Všichni
tehdy pospíchali... Lokomotiva
T 679 měla porouchaný rychloměr, a přesto jela na traťový výkon. Kromě toho nebyla upravena
podle výnosu, aby žlutý kohout
byl na sedmnáctimilimetrový
klíč a jeho hlava nebyla zrcadlově
obrácená vůči brzdovým kohoutům. Pravda, barevně se lišily, ale
nátěr byl znečištěný olejem a prachem. A tak místo brzdových hadic propojil výpravčí, který posun
sám iniciativně prováděl, žlutou
spojku od lokomotivy na brzdovou spojku prvního vozu. Zkoušku
brzdy všichni odflákli. Strojvedoucí se rozjel a na brzdu sáhl poprvé
až po ujetí 15 km, na spádu, kdy již
bylo pozdě. Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Zamykání muzea
v Lužné u Rakovníka

40/2010

Přes Norsko za polární kruh

P

oslední parní víkend
v Železničním muzeu
ČD v Lužné u Rakovníka je
připraven na 23. a 24. října.
Nebudou chybět parní vlaky
v trase Lužná u Rakovníka
– Kolešovice a zpět, Lužná
u Rakovníka – Krupá a zpět
a na trati Praha Masarykovo nádraží – Lužná u Rakovníka a zpět. Představí
se tu – vedle dalších strojů –
v PSO Nymburk nově opravená motorová lokomotiva
T 458.1190. Při příležitosti 40. výročí opravení první
historické parní lokomotivy bude ve výtopně v Lužné
mimořádně zatopeno legendární Mikádo 387.043.

Oblastní přebor
v petanque

Č

eské dráhy, ČD Cargo,
Správa železniční dopravní cesty a Odborové
sdružení železničářů zvou
všechny na přebor železničářů v petanque pro rok
2010 – oblastní kolo Morava. Uskuteční se 18. října
od 13 hodin. Sraz je na ploše u sportovní haly UP
Olomouc. Na místo se dostanete tramvají č. 2, 4, 6
a 7, zastávka Náměstí Hrdinů, a dále pěšky za fotbalový stadion SIGMA.
Přihlášky posílejte mailem na vtom13@seznam.
cz či telefonicky přes číslo
606 178 482 nejpozději týden
před konáním akce.

Budišovka slouží
cestujícím 120 let

N

a výročí zahájení provozu na trati Suchdol nad
Odrou – Budišov nad Budišovkou se již letos můžete
naladit výročím o rok starším – 120. výročím dostavění této tratě. Jako malá
připomínka této události je pro širokou veřejnost
připraveno nasazení motoráčku M131.1 na některé
pravidelné vlaky na této trati o víkendu 16. a 17. října.
Akci pořádají České dráhy
a Kroměřížská dráha. První vlak vyjíždí ze Suchdola
nad Odrou v 7.12 hodin, další v 11.12., v sobotu i v 15.12
hodin.

Jízdy připomenou
třicet let bez páry

NORSKÝ FJORD. Kdo se vydá do Skandinávie na výlet, dostane od nás dva postřehy. Domluvíte se zde anglicky a jídlo tu mají na naše poměry drahé.

Skandinávie už pro
nás není nedostupnou
oblastí Evropy. Můžete
sice až na sever
Norska použít pouze
vlak, přesto se
vyplatí části cesty
absolvovat po moři.

Z

a letního slunovratu zde svítí
slunce celý den i noc. Naopak
během zimního slunovratu
se slunce neobjeví nad obzorem
ani chviličku. Toto pravidlo platí pro veškeré území za severním
polárním kruhem. Žít v takových
podmínkách je pro Středoevropana asi dost zvláštní. Ale vidět
na vlastní oči, jak to funguje,
může být důvodem pro výlet či
dovolenou.

Po kolejích a po moři
do hlavního města Oslo

Pro cestu z Česka se lze po kolejích
vydat některým spojem do Hamburku a pak volit mezi dvěma
možnostmi. Buď přímým spojem Hamburk – Kodaň (případně
Berlín – Kodaň) s využitím trajektu Puttgarden – Roedby, nebo jet
přes hraniční přechod Padborg,
kam rovněž jezdí přímé vlaky
z Hamburku. V obou případech
doporučuji jet až do Kodaně na letiště Lufthavn Kaastrup, odkud
každý den v 0.20 h vyjíždí IC 191
do Frederikshavenu.
Vlak je tvořen dvěma soupravami, nastupte ale do té zadní! Jízdou strávíte pohodlně celou noc.
Do Frederikshavenu vlak přijede
krátce po sedmé, i případné hodi-

nové zpoždění nemusí vzbuzovat
obavu. Loď, na kterou pak musíte nastoupit, odplouvá podle období v 9.30 nebo 10.00 h. Chůze
po přístupové cestě, chodníčku
tvořeném bývalou vlečkovou kolejí, zabere asi 20 minut. U pokladny si koupíte lodní lístek
a počkáte na výzvu k nástupu. Nespoléhejte ale na ceny z internetu. Za jednoduchý lístek do Osla
žádá Stena Line na internetu 26
eur, u pokladny jsem však zaplatil asi 42 eur!
Cesta do Osla trvá přibližně 8,5
hodiny a loď poskytuje četná rozptýlení v závislosti na velikosti
vašeho konta, resp. tloušťky peněženky. Nedoporučuji použít
toto spojení v opačném směru,
protože k lodnímu lístku si musíte
koupit kabinku, která pochopitelně stojí mnohem více než vlastní
lodní lístek. Zhruba po hodině
plavby minete poslední výběžek
dánské pevniny a pak následuje několik hodin relativně nudné
plavby. Na pravoboku je v dálce vidět švédské pobřeží. Když je
příznivé počasí, zaujměte strategickou polohu na horní palubě
a kochejte se okolím. Po příjezdu
do Osla musíte projít celnicí. Už
totiž nejste v Evropské unii.

MYRDAL. Osobní pokladnu na nádraží nenajdete. 

FOTO wikipedia

výlet po Trati Myrdal – Flaam

N

a zhruba 20 kilometrech tratě se překonává výškový rozdíl přes 863,6 metru (stoupání
55 promile). Stanice Flaam leží
na úrovni mořské hladiny několik desítek metrů od jednoho z tisíců fjordů. Šestivozové soupravy
mají na každém konci lokomotivu

řady E11, v koncových stanicích se
tak nemusí objíždět. Jízdenka FIP
platí pouze jako průkaz na slevu
30 procent (i pro zpáteční jízdenku). Stanice Myrdal není komerčně
obsazena, jízdenku prodá průvodčí ve vlaku. Ve Flaamu je muzeum
tratě, kam je vstup bezplatný.

Ve vlaku na polární kruh
upozorní rozhlas

S výjimkou několika „švédských“
vlaků je všude řazena pouze druhá vozová třída. V dálkových
vlacích je řazen vůz „komfort“
za jednotný příplatek 90 norských
korun bez ohledu na ujetou vzdálenost. Protihodnotou je nabízeno
bezplatné občerstvení. V dálkových vlacích jsou všechna sedadla otočena vždy ve směru jízdy,
neboť jsou otočná. Problém vzni-

PŘÍRODA. Navzdory klimatu i za polárním kruhem žijí lidé. 

FOTO pixmac (2x)

ká na trati z Osla do Stavangeru,
při úvrati v Kristiansandu se sedadla neotáčejí.
Severní polární kruh přejedete
vlakem jedoucím z Trondheimu
do Bodo. Vlak jede dvakrát denně, ráno a večer. V podmínkách
„polárního dne“ jedou ovšem
oba spoje za denního světla. Cestujícím v klasických vozech jsou
k dispozici balíčky s přikrývkou,
špunty do uší, nafukovacím polštářkem a páskou na oči. Jde zřejmě o spotřební materiál, který si
lze vzít s sebou, protože někteří
cestující tak činili. Místo polárního kruhu není nijak výrazně
označeno, je třeba pečlivě sledovat trať, nicméně na tuto skutečnost upozorňuje vlakový rozhlas.

Tip pro zpáteční cestu

Pro cestu domů jsem zvolil trajekt společnosti Color Line na trase Kristiansand – Hirthals.
Přístav je opět coby kamenem
dohodil v sousedství úvraťové stanice. Cesta lodí proběhla poměrně
rychle. Za necelé tři hodiny bylo
vidět dánské pobřeží. Výstupní prostor je propojen dlouhým
nadzemním tunelem až s nástupištěm nedaleké železniční stanice, tedy spíše zastávky, nicméně
symbol vláčku jsem bohužel nikde neviděl.
Na nástupišti s jednoduchým
přístřeškem už čekala motorová jednotka Desiro, která mě během necelé půlhodinky dovezla
na hlavní trať do Hjoeringu. Odtud jsem dojel do Frederikshavenu a počkal na InterCity jedoucí
do Kodaně. Plánovaně jsem vystupoval ve Fredericii, odkud za tři
hodiny jel přímý vlak do Padborgu s přípojem do Hamburku.
MIROSLAV ZIKMUND


Zvelebení Netolic železnicí nižšího řádu
K

olegové na Slovensku připravují na sobotu 16. října jízdu s bratislavskou
Bugatkou – parní lokomotivou 498.104 – na okruhu
Bratislava hl. st. – Leopoldov – Galanta – Bratislava
hl. st. Motivem je připomínka 30 let od ukončení
parního provozu na Slovensku. Akci pořádá Albatros
klub při lokomotivním depu
Bratislava hlavní. Pro příznivce motorových lokomotiv
inzeruje pražská Steam Story Agency na víkend 16. a 17.
10. jízdu mimořádného vlaku po západním a středním
(mn)
Slovensku.

Kouzlo malých lokálek
zůstává zachyceno
ve vzpomínkách
pamětníků i v podobě
zachovalých exponátů.

T

řináctikilometrová trať
Dívčice – Netolice vděčí
za svůj vznik zemskému
zákonu číslo 8 z prosince 1892.
Tato právní norma, která nese
název O zvelebení železnictví
nižšího řádu, prakticky odstartovala vlnu budování svépomocných lokálních tratí. Prvními
Zemí českou garantovanými
místními drahami byly tratě
Postoloprty – Louny a právě naše
lokálka do Netolic, kde provoz
začal 27. října 1895.

Původně zde byly jen dvě mezilehlé zastávky: Libějovice (Libějice) a Holečkov (dříve Rabín).
Stanice a zastávky tu vůbec měnily jména. Tak třeba označení Dívčice se používá až od roku
1923, předtím se jednalo o Nákří,
Nákří–Netolice a na začátku Netolice. A to uvádíme pouze české
verze, ne německé.
Dráha byla v roce 1925 zestátněna. Navzdory poměrně
rozlehlé topírně disponovala
jedinou lokomotivu, a to 9782
kkStB, později 310.026. V případě potřeby byly najímány
stroje okolních drah. Třeba nedaleká Správa provozu Prachatice, kam dráha spadala, mívala
pro šumavské dráhy nějakých
14 strojů něžně nazývaných Kafemlejnek. Ta netolická mašin-

Výstava
o historii

U

ž jen do pátku 29. října
můžete v netolickém infocentru zhlédnout výstavu Pošumavské lokálky – 115
let železnice do Netolic, kterou připravilo místní Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
ve spolupráci se Stifterovým
pošumavským železničním
spolkem Vimperk. Infocencetrum je v říjnu otevřeno
pondělí–pátek od 9 do 16 hodin, ve středu až do 17 hodin. Podrobnější informace
naleznete na info.netolice.cz
a muzeum.netolice.cz. Přesná
adresa výstavy: Mírové náměstí 248, Netolice.

Nerovný terén způsobuje zajímavý optický klam. FOTO autor

ka byla vyřazena ze služeb ČSD
roku 1930, ale pak ještě celých 34
let fungovala ve východočeských
cukrovarech. Jednou z rarit bylo,
že od 4. 7. 1922 tu plzeňské ředitelství drah zkoušelo parní vůz
1.401 ledečské lokálky.
Od Nového roku 1928 byly
na trať nasazeny první motorové vozy a jejich „pravnuci“ řady
810 tu jezdí i dnes. Motoráčků tu
dnes kodrcá sedm párů plus dva
páry v pracovní dny. Zajímavostí je, že většina jich jede na trase Týn nad Vltavou – Číčenice
– Netolice, další skoro raritou je
fakt, že cestující z nebo do Českých Budějovic si těmito vlaky
projedou úsek Dívčice – Číčenice,
kde se přestupuje i na rychlíky,
dvakrát – a ještě k tomu zdarma.
Martin Navrátil

