Nezapomeňte
na změnu času
v neděli 31. října.
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Dálkové ovládání
tratě v Lounech

Trať do Bílovce
funguje už 120 let

Bojkovice mají
novou budovu

Z jedné kanceláře řídí provoz
na téměř 25 kilometrech
kolejí.
STRANA 4

Jak šel čas na lokálce
u Studénky a jak se tam
jezdí nyní.
STRANA 7

Ve Zlínském kraji jsme
otevřeli kompletně
opravené nádraží. STRANA 2

krátce

sloupek
Dostat firmu
do černých čísel

Kredenc a Krokodýl
míří do zálohy

Pro ČD Cargo je nyní
klíčové stabilizovat
vztahy se zákazníky
a vrátit se k ziskovému
hospodaření.

P

řed několika dny jsem
na tiskové konferenci za přítomnosti ministra
Bárty informoval veřejnost
o výsledcích auditu hospodaření ČD Cargo. Navzdory tomu, jak média nakonec

S

e začátkem nového jízdního řádu vyřadí České
dráhy definitivně z pravidelného provozu nejstarší motorové jednotky řad
831 a 851, kterým se přezdívá Kredenc a Krokodýl. Tyto
řady už zůstanou jen jako
záložní. Cestující na ně budou moci ale i nadále narazit v případě mimořádnosti
či posílení dopravy. Všechny
nejstarší motoráky dnes jezdí už jen v Olomouckém kraji. Kredence (řada 830/831)
se začaly vyrábět už v roce
1949, na Olomoucku jezdí
exempláře vyrobené koncem
50. let 20. století. Po jejich
vyřazení se nejstarším typem v síti ČD stane lokomotiva řady 705, která zajišťuje
spojení na úzkorozchodné dráze mezi Třemešnou
ve Slezsku a Osoblahou.

Připravujeme
vánoční dvoučíslo

P

rožili jste o minulých
Vánocích či na Silvestra něco bizarně zábavného či pikantně poučného?
A souvisí to navíc se železnicí a s provozem na ní? Pokud ano a máte chuť a sílu
se o to podělit s ostatními,
napište nám na adresu zeleznicar@cd.cz. Váš příběh
můžeme otisknout v připravovaném dvojčísle novin
na konci roku. Lze se také
dohodnout, že se některý
z redaktorů ujme vašeho námětu a povídku připraví. Těšíme se na příspěvky.

Ministerstvo
opraví nádraží

Jiří
Vodička
Předseda
představenstva
ČD Cargo

INTERIÉR. Vzdušná hala bude patřit k prvním dojmům návštěvníků Karlových Varů. Nová budova vznikne do dvou let.

Moderní lázeňská brána
Karlovy Vary zatím
vítají lázeňské hosty
nádražní budovou
z konce čtyřicátých
let. V dohledné
době však dojde
k radikální změně.

istorická nádražní budova v Ústí nad Orlicí zřejmě
nebude zbourána. Dohodli se na tom ministr dopravy Vít Bárta a ministr kultury
Jiří Besser. Podle jejich společného vyjádření ze 13. října bude budova v příštím
roce opravena, a to z prostředků Ministerstva kultury, které v květnu prohlásilo stavbu
za kulturní památku.

Koridorová trať
na čas bez provozu

K

vůli výstavbě 4. koridoru
probíhá až do 1. listopadu
výluka na trati 220 v úseku
Olbramovice – Heřmaničky.
V době od 8.45 do 15.45 hodin je výluka navíc rozšířena
i na úsek Benešov u Prahy –
Heřmaničky. Rychlíky mezi
stanicemi Olbramovice,
resp. Benešov u Prahy a Sudoměřice u Tábora, nahrazují autobusy. Kvůli výluce
ČD zavedly mimořádný rychlík Praha hl. n. – Benešov
u Prahy a zpět. Osobní vlaky
nahrazují autobusy mezi Benešovem u Prahy a Heřmaničkami.  (PeŠŤ, hop, mn)

ní budovy vychází novostavba
finančně výhodněji,“ vysvětluje
aspekty, které vedly ČD k rozhodnutí, náměstek generálního ředitele ČD Milan Matzenauer.

Provizorium slouží
už od světové války

V

úterý 12. října vládla v budově karlovarského krajského úřadu obzvláště
živá atmosféra. Proběhla zde totiž prezentace návrhu nové nádražní budovy Českých drah.
Za přítomnosti náměstka generálního ředitele ČD pro správu
majetku Milana Matzenauera
a autora návrhu, architekta Petra
Franty, představily České dráhy
zástupcům města, kraje a tisku
ambiciózní návrh budovy ve stanici Karlovy Vary.

Chceme důstojný
vstup do města

H

FOTO ARCHIV ČD (2x)

Realizace kompletní rekonstrukce lázeňského nádraží byla původně součástí projektu Živá
nádraží. Italská firma Gran-

EXTERIÉR. Architekt Petr Franta zohlednil při tvorbě návrhu nádražní budovy svahovitý terén se vzrostlou zelení.
di Stazioni, která byla v tomto projektu partnerem Českých
drah, ale odstoupila od smlouvy,
čímž došlo k zásadnímu obratu.
Na rozdíl od uskutečněných projektů obnovy pražského hlavního
nádraží a nádraží v Mariánských
Lázních se zmíněná italská společnost obávala nejisté návratnosti investice do rekonstrukce.

V této souvislosti však nabídla ČD
jako náhradu částku 46,5 milionu
korun, která bude využita při realizaci nového návrhu.
Architekt Petr Franta počítá se stavbou zcela nové budovy
na místě původní. „Hlavním důvodem pro stavbu nové budovy je
ekonomická náročnost. Ve srovnání s rekonstrukcí staré výprav-

První nádražní budova byla vybudována v souvislosti s rozmachem železniční dopravy
a napojení Karlových Varů na evropskou železniční síť v letech
1870–1898. Výstavní nádraží, které bylo adekvátní významu města jako lázeňského centra, však
lehlo popelem 19. dubna 1945
po bombardování spojeneckým
letectvem. Pouze původní přístřešek nad prvním nástupištěm
zůstal zachován až do dnešních
dnů. Proto byla nádražní budova v prvních poválečných letech
postavena jako provizorní a jako
taková slouží dodnes. Z hlediska
památkové péče je bez hodnoty.
Tvar nové budovy respektuje
místo a okolí, kam bude situována. Odpovídá také například
i převažujícímu klimatu v nadmořské výšce 415 metrů.
Pokračování na str. 2

Lávka přes koleje dominuje městu
Nad nádražím
v Uherském Brodě
je již více než
měsíc v provozu
neotřele vyhlížející
lávka pro pěší.

stup z nádraží jak k obchodním
centrům, tak i do centra města.
Uherský Brod současně dostal
novou dominantu, která upoutá každého, kdo přijede vlakem
na tamní nádraží,“ potvrzuje Bohumír Gottfried, dozorčí provozu
z RCP Brno.

P

Otevření s ohňostrojem

rvní mostní konstrukce tu
stála od roku 1959. Uplynulo hodně času, provoz
na silniční komunikaci vedoucí
kolem uherskobrodského nádraží se začal měnit a houstnout. Pro
chodce bylo čím dál tím těžší přejít od nádraží do centra města.

Po dvaceti letech čekání

V roce 1984 se zrodil první plán
na zhotovení nové přechodové
lávky. Tyto úvahy však brzy vzaly za své. Po čase se však na městském úřadě objevila šance tento
projekt znovu oživit a dotáhnout
do finále. Vybudování nové lávky proto patřilo mezi dlouhodobé priority města. Aktualizovaná
verze byla schválena v září 2005

a architektonické řešení vychází
z provedené studie z ledna 2006.
Poté byla zahájena tvorba dokumentace pro stavební povolení.
„Nová lávka vznikla z důvodu
nevyhovujícího, havarijního stavu původní stavby. Loni v květnu se stavbaři pustili do díla.
Po dlouhých dvaceti letech čeká-

ní se tak letos konečně obyvatelé, ale především naši zákazníci,
dočkali vytoužené přechodové
lávky, která je opravdu unikátem. Lávka je nejen architektonicky velmi neobvyklou stavbou,
ale současně má k dispozici i výtah pro imobilní spoluobčany.
Ten umožňuje bezbariérový pří-

Podobu stavby, jejíž pylon se tyčí
do výše takřka dvaceti osmi metrů, navrhl zlínský architekt Jaroslav Habarta. Celý projekt byl
financován z finančních prostředků Evropské unie, Zlínského kraje a rozpočtu města
Uherský Brod. Lávka byla oficiálně otevřena v pět hodin odpoledne ve čtvrtek 16. září po výstřelu
z historického děla a následném
ohňostroji. Další stavební etapou, která naváže na toto neotřelé stavební dílo, bude nový
dopravní terminál. S jeho výstavbou bude souviset i plánovaná modernizace staniční budovy
a vlakových nástupišť.
MARTIN HARÁK

o této události informovala, je důležité, že jsme vyslali na trh důležitý signál:
ČD Cargo opouští neřízený chaos v cenové politice,
maržích a obchodu vůbec.
Zatím poslední posilou manažerského týmu společnosti je třiatřicetiletý Jan
Procházka, který přišel ze
Škody Auto. Má jednoznačný úkol stabilizovat vztahy s klíčovými zákazníky,
zmapovat trh a vytěžit
z něj maximum. Podchytit potenciál firem a začít restrukturalizovat obchodní
oddělení.
Čekají nás tvrdá obchodní jednání i se stávajícími
zákazníky a musíme najít
způsob, aby smlouvy byly
oboustranně výhodné a klienti nadále chtěli využívat naše služby. Krize, jíž
se každý ohání, přiostřila konkurenční boj. Na výrazné snížení cen musíme
nějakým způsobem reagovat. A to i přípravou analýzy
vedoucí k určitému personálnímu zeštíhlení generálního ředitelství ČD
Cargo. Podotýkám, že nikoliv k plošnému propouštění. Primárním cílem mým
i mých kolegů je dnes dostat firmu do kladných čísel. Zatím tak, že náklady
musíme přizpůsobit tomu,
abychom při stejných výkonech jako letos dosáhli vyrovnaného hospodaření.

anketa
Mají mít mezistátní
nákladní vlaky občas
na trati přednost?
BOHUMÍR GOTTFRIED

Dozorčí,
Otrokovice
Upřednostnění
nákladních vlaků bych připustil jen při mimořádnostech
podle konkrétní situace

ZDENKA BAKALOVÁ

Informátorka,
Ostrava-Svinov
Za běžné situace by neměly mít přednost.
Už kvůli integrovaným
systémům.

KAREL RAŠKA

Výpravčí,
Bojkovice
Půjde-li o pravidelný vlak, pak
bude mít svou
trasu a bude v grafikonu. Jinak půjde o mimořádnost,
kterou bude asi řešit dispečer podle předpisu D2. (ski)
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Aktuality

nabízíme
S jízdenkou
za uměním
Naši cestující mají
možnost navštívit
prestižní výstavu
v Národní galerii
s podstatnou slevou.

V

rámci zákaznického programu ČD Bonus nabídnou České dráhy
svým zákazníkům slevu
na návštěvu výstavy Monet – Warhol: Mistrovská
díla z Albertina Museum
a Batlinerovy sbírky, která začala ve středu 13. října v pražském Veletržním
paláci. Výstavu připravilo
vídeňské muzeum Albertina ve spolupráci s Národní

galerií v Praze. Návštěvníci, kteří se na pokladně Veletržního paláce prokážou
jízdenkou Českých drah
nad 100 korun, která nebude starší než dva měsíce
ode dne použití, získají dvacetiprocentní slevu ze základního vstupného. Místo
200 korun tak zaplatí jen
160 korun. Výstava bude
ve Veletržním paláci probíhat do 7. ledna 2011. Otevřeno tu mají denně kromě
pondělí od 10 do 18 hodin.
Sleva ve výši 20 procent ze
základního vstupného je
za zmíněných podmínek
poskytována našim cestujícím rovněž i do ostatních
objektů Národní galerie.
Jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek Rity
a Herberta Batlinerových
společně s díly z Albertiny představí mimořádně
kvalitní soubor osmdesáti děl. Charakteristické pro
tuto sbírku je skutečnost,
že je zpravidla reprezentovaná vrcholnými díly umělců. Výstava je mimořádnou
událostí v českém kulturním prostředí.
(poš)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 9.–15. 10.

■ 20 % pozitivní
■ 0 % negativní
■ 6 % ambivalentní
■ 74 % neutrální

K

ladný ohlas zejména v regionálních médiích tradičně vzbudily akce Českých
drah s jízdným za korunu,
tentokrát na trase Pardubice – Chrudim. Pozitivně
média hodnotí vypravování různých zvláštních a historických vlaků. Mediální
pozornost vyvolává možná
úspora Českých drah ve výši
až 150 milionů korun, kterou přinese centrální nákup
služeb a materiálů. I výběrová řízení na dodavatele dosazení a provozu wifi
ve vlacích a nového pojištění odpovědnosti za škody
z provozu vzbuzují mediální zájem.
Zájem médií vzbudil plán
otevření české železnice
konkurenci Českých drah.
Odstartoval jej ministr dopravy Vít Bárta, požádal
o zveřejnění záměru vypsat
soutěž na rychlíky pro českou železnici v úředním
věstníku EU. Média se věnovala i tomu, že ČD v příštím
roce nezdraží jízdné a že ministr Bárta zvažuje zrušení dotací pro vlaky EuroCity
a InterCity.
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Bojkovice se rozzářily

Zbrusu nová výpravní
budova přinese
železničářům i cestujícím
důstojné a moderní
zázemí. Změnilo se
dispoziční rozvržení
včetně vestibulu,
zvenčí vás přivítá
sluncem zářící fasáda.

Olomouc Gabriel Jursa. Rekonstrukce výrazně snižuje provozní náklady, nejvíce na vytápění
objektu. Změnilo se i dispoziční uspořádání interiéru budovy. Vznikly nové pokladny, nový
vestibul pro cestující. Samozřejmostí jsou i nová sociální zařízení. Budova má novou fasádu,
nová okna i dveře.

V

Nové prostředí si pochvalovaly dámy Františka, Bohunka,
Jarmila a Miluška ze zdejšího
penzionu, které si slavnostní
zprovoznění nových prostor pro
cestující nenechaly ujít. „Pamatuji si původní budovu z roku
1942. Když jsme brzy ráno jezdili do práce, tak tu staniční
vždycky zatápěla v kamínkách.
V čekárně byla strašná zima,“
zavzpomínala zdejší rodačka
Drahomíra Hodulíková a dodala, že po rekonstrukci v roce 1972
zde postavili obrovskou budovu,
která snad tehdy odpovídala po-

Bojkovicích na Uherskohradišťsku skončila práce
na nové výpravní budově.
Objekt prošel úplnou přestavbou
za bezmála 15 milionů korun. Investorem byly České dráhy, Regionální správa majetku Olomouc,
zhotovitelem pardubická stavební firma Chládek & Tintěra, divize pozemních staveb.
Po slavnostním přestřižení
pásky za nádherného odpoledne ve čtvrtek 14. října ředitelem
RSM Olomouc Gabrielem Jursou,
náměstky hejtmana Zlínského
kraje Liborem Lukášem a Jaroslavem Drozdou a starostou Bojkovic
Františkem Slavíčkem si mohli všichni přítomní prohlédnout
novou odbavovací halu i zázemí
osobní pokladny. Krátká exkurze pak pokračovala v doprovodu dozorčího provozu Bohumíra
Gottfrieda i v sousedním technologickém objektu s dopravní
kanceláří.

Vzpomínky na starou
budovu nebolely

ZA OKÉNKEM. Součástní nových prostor výpravní budovy je rov-

něž osobní pokladna s přilehlou čekárnou.

Foto autor (3x)

výrazně jsme
snížili provozní
náklady zejména
na vytápění.

Stavba za provozu

Práce na rekonstrukci výpravní
budovy byly zahájeny loni v srpnu
a vyžadovaly koordinaci se souběžnou stavbou Správy železniční dopravní cesty na železničním
svršku, zabezpečovacím zařízení a technologickém objektu.
„Šlo o klasickou stavbu za provozu. Snažili jsme se, aby cestující
mohli původní prostory využívat do poslední chvíle, i když se
z druhé strany již bouralo,“ upřesnil postup stavitel Milan Dvořák.
Pro veřejnost se budova uzavřela až při opravě střechy. Pů-

stavba využila
z původní budovy
jen základové
konstrukce.
vodně byla vazníková, snižovala
se o dva metry. Část objektu mezi
výpravní budovou a nocležnou
byla odstraněna, takže vznikl
samostatný objekt s nocležnami
o pěti místnostech a bytovým
prostorem v podlaží. Kolem rekonstruovaných budov jsou nové
komunikace i kanalizace. Kompletně se změnil interiér odbavovací budovy. Stavba probíhala
v místě původního objektu, takže
se nezasahovalo do základových
konstrukcí.
„Výpravní budova v Bojkovicích byla pro současné potřeby
předimenzovaná, proto jsme ji
zmenšili,“ vysvětlil ředitel RSM

NÁSTUPIŠTĚ. Novostavba nahradila zbytečně naddimenzovanou
budovu. RSM Olomouc se postarala i o venkovní prostory.

INVESTICE DO REKONSTRUKCÍ BUDOV

Č

eské dráhy vlastní přibližně
1 200 výpravních budov.
Plán stavebních akcí počítá
v příštím roce s částkou přes 300
milionů korun. Zhruba 100 milionů korun tvoří rozsáhlé rekonstrukční akce zahájené již
v předchozím období, za dalších 200–250 milionů se připravují stavební investice nové.
V dlouhodobém výhledu počítají České dráhy se 120 stavebními akcemi, jejich realizace bude

probíhat v závislosti na finančních prostředcích několik příštích let. V horizontu cca 4 až 5 let
bychom chtěli dokončit rekonstrukci přibližně dvou stovek nejfrekventovanějších stanic v celé
ČR, kterými projde 50 procent
našich zákazníků. Regionální
správa majetku ČD v Olomouci spravuje celkem 1 321 objektů
v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jen
výpravních budov je 173.

ZAHÁJENÍ. Do dopravní kanceláře se přišli podívat zástupci investora i samosprávy. Provoz již probíhá v podmínkách 21. století.

čtům odbavených cestujících, ale
v současné době působila ošklivě.
„Byla to ratejna. Teď tu máme
i nová nástupiště a nemusíme se
škrábat na schůdky vlaku,“ pochválila i další úpravy pro cestující. „Je to nádherné nádražíčko,
zaplať pánbůh za ně. Jen aby ho
brzy nezničili vandalové, chtělo
by to pravidelnější návštěvy bojkovických policistů,“ ozvalo se
ještě ze skupiny přihlížejících.

Přednádraží
dostane nový povrch

Za výdejním oknem pokladny
jsme zastihli osobní pokladní
Janu Večeřovou. Do práce dojíždí až z Návojné. Autem do Bylnice, pak vlakem. „Jezdí tu docela
dost lidí do práce i hodně školáků. Je to tady nové, hezké a menší,“ komentovala stručně nové
prostředí. Za rekonstrukci poděkoval Českým drahám i starosta Bojkovic František Slavíček
a ujistil, že jakmile ve stanici
utichnou stavební práce, město
se postará o nový povrch v prostoru před nádražím.
„Jsme rádi, že po Holešově jsou
Bojkovice druhou kompletně rekonstruovanou stanicí ve Zlínském kraji a že modernizace
stanic pokračují,“ uvedl Ludvík
Urban, ředitel Krajského centra
osobní dopravy Zlín, který také
sdílí lehké obavy z projevů vandalismu. Nicméně doufá, že k novému zařízení budou pozornější
i občané. V případě Holešova měl
stejné obavy, ale výsledek je takový, že si lidé nového prostředí nesmírně váží a během půl roku se
zatím neobjevilo ani jedno sprejerské čmárnutí.  IVAN SKULINA

Moderní lázeňská brána

Podchod a kolejiště
až o pár let později

Pokračování ze str. 1
Návrh popisuje sám autor
Petr Franta takto: „Dvoupodlažní budova je zasazena do svažitého terénu se vzrostlou zelení,
směrem k centru města má organický tvar. Ústřední veřejná
část je prosklená dvorana s horním světlem přes obě patra, kde
úroveň přízemí navazuje na prostor přednádraží. V patře je hala
s pokladnami ČD centra a s přístupem na první nástupiště.“

Důraz na služby

Nová budova nabídne cestujícím
větší spektrum služeb, ke kterým
se výhledově bude řadit i půjčovna kol v návaznosti na budovanou cyklostezku. Samozřejmě
i zázemí zaměstnanců dozná velkých změn. Do nového by se měla
přestěhovat i dopravní kancelář.
Zároveň se počítá i s navazujícími projekty v režii města, jako
je nové řešení přednádražního
prostoru s terminálem městské
hromadné dopravy a autobusové dopravy nebo záchytného par-

NÁVRH. Z výkresu jasně ční organický tvar celé budovy. V patře budou
Foto archiv čd
pokladny ČD centra s přístupem na nástupiště. 
koviště. Další inovací bude nová
lávka pro pěší přes kolejiště propojující část města s nádražím,
která vyroste na místě dnes již
nevyhovující lávky staré.
Původní nádražní budova
ustoupí výstavbě nové, pohodlné výpravní budově již v příštím

roce. „Je podána žádost o územní
rozhodnutí, počátkem roku 2011
bude hotov projekt a následovat
veřejná soutěž na zhotovitele. Výstavba bude probíhat v letech 2011
a 2012,“ osvětluje postup schvalování a stavby náměstek Milan
Matzenauer.

Důležitým partnerem v souvislosti s výstavbou nové budovy je
Správa železniční dopravní cesty.
Státní organizace plánuje v Karlových Varech zřízení nových
nástupišť a s tím související výstavbu podchodu. Také nové řešení kolejiště je ve výhledových
plánech, ale náklady od 250 milionů korun (peronizace) až do 400
milionů korun (včetně nového
kolejiště) odsouvají začátek realizace do roku 2018.
S velkým povděkem kvitují posun v dění kolem karlovarského
nádraží zástupci města i územní samosprávy. Z úst jak primátora města Wernera Hauptmanna,
tak i náměstka hejtmana Petra Navrátila zazněl jednoznačný souhlas i podpora projektu.
„Nové karlovarské nádraží bude
nejen odpovídající branou
do města, ale i vstupem do světa železnic odpovídajícím 21. století,“ uzavřel prezentaci Milan
Matzenauer.
VÁCLAV RUBEŠ

pro vás
Zahraniční
jízdní výhody
Pokud se chystáte
brzy do zahraničí,
využijte jízdenky FIP
s prodlouženou
platností.

O

jízdenky FIP s prodlouženou platností do 31.
3. 2011 mohou žádat držitelé zahraničních jízdních
výhod FIP na evidenčních
útvarech příslušné organizační složky (zaměstnanci Českých drah, Správy
železniční dopravní cesty a dceřiných společností)

JAN ČERMÁK
Ředitel Odboru
odměňování
a benefitů
nebo na evidenčních centrech jízdních výhod (důchodci, pozůstalí). Žádosti
o tyto jízdenky je možné
podat v termínu od 1. 11.
do 3. 12. 2010.
Upozorňujeme, že tyto
jízdenky může výdejna FIP
vystavovat až od 1. 12. 2010.
Do této doby se vystavují pouze jízdenky platné tři
měsíce včetně dne vytištění
ve výdejně FIP (tzn. 3měsíční platnost včetně dne vystavení požadavku). Z výše
uvedeného vyplývá, že držitelé jízdních výhod, kteří
budou cestovat do zahraničí v průběhu prosince 2010,
si musí o jízdní doklady požádat nejpozději do 29. 11.
2010.

Jak si vyřizovat
jízdenky FIP

Výdejna FIP nebude od
1. do 31. 12. 2010 přijímat
jakékoliv osobní a expresní požadavky. Zároveň budou pro toto období zrušeny
úřední hodiny. Standardní
provoz bude spuštěn od
3. 1. 2011 (včetně expresního
výdeje jízdenek FIP). Úřední
hodiny budou nadále po, st,
pá od 8 do 11 hodin.
Připomínáme, že dle
předpisu ČD Ok 12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP a průkazkou FIP
pro daný rok, tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou
platností je podmíněn držením průkazky FIP pro rok
2010! Průkazka FIP pro rok
2010 platí do 31. 1. 2011, proto je nutné počítat s tím,
že při vycestování do zahraničí s jízdenkou FIP
s prodlouženou platností v únoru a březnu, bude
nutné zajistit si průkazku FIP pro rok 2011 (žádost o výdej průkazky FIP
pro rok 2011 bude možné v úloze 14054 vystavit
nejdříve 3. 1. 2011). V případě problémů při cestování bez nové průkazky FIP
pro rok 2011 Odbor odměňování a benefitů nepřebírá žádnou odpovědnost.

Změny na úrovni
členských států

Na základě sdělení Sdružení FIP vám rovněž oznamujeme, že se společnost
Cisalpino AG (CIS) rozhodla ke dni 31. 12. 2010 ukončit své členství ve Sdružení
FIP. Z tohoto důvodu nebude možné od 1. 1. 2011 využít pro cestování ve vlacích
Cisalpino jízdní doklady FIP.
Dále informujeme, že
od 1. 1. 2011 dochází ke změně názvů železničních
společností v Makedonii
a v Černé Hoře, a to z CFARYM na RFYROM-T a z ŽCG
na ŽPCG. Jízdenky FIP s prodlouženou platností do 31.
3. 2011 budou vystaveny
s původním názvem železnic a tyto jízdenky budou
uznávány. Od 1. 1. 2011 budou vydávány jízdenky FIP
a průkazky FIP na slevu 50
procent s novým názvem
železnic.
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Dopravu objednáme podle lidí
Krajská samospráva bude objednávat železniční
dopravu v takovém rozsahu, jak si o to řeknou
obyvatelé kraje. Na přízeň cestujících ale
nelze jen čekat, o to musí dopravci bojovat.

D

o systému veřejné hromadné dopravy patří v Ústeckém kraji nejen doprava
železniční, ale také regionální autobusy a v leckterých městech také
trolejbusy, městské autobusy či dokonce tramvaje. Vedení Ústeckého
kraje dbá o postupné zkvalitňování
veřejné dopravy, a to jak v odpovídající četnosti spojů, tak i postupné modernizaci celého vozidlového
parku. O systému veřejné dopravy jsme debatovali s hejtmankou
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou.
Ústecký kraj letos vyhlašuje již
třetí ročník Dopravce roku. Pokud vím, v jiných krajích ČR se
veřejnost do takové ankety nezapojuje. Co si kraj slibuje od takového počinu?
Máte pravdu, že jiné kraje podobnou možnost cestujícím nenabízejí. Věříme, že do budoucna se
tato anketa stane inspirací i pro
další regiony. Každý rok se ptáme
lidí, kteří mají s veřejnou osobní
přepravou nejčastější zkušenost,
na jejich názor. Jsou to právě cestující, kteří vybírají nejlepšího
dopravce v kraji. Anketa nastavuje zrcadlo samotným dopravcům
o tom, co si o jejich službách lidé

myslí. Vedle tvrdých smluvních
podmínek a udělování sankcí je to
další nástroj, kterým chceme zvýšit kvalitu veřejné osobní přepravy.
Anketu chápeme i jako důležitou
zpětnou vazbu od cestujících.
Plánujete zavedení integrovaného dopravního systému?
Z hlediska dopravní integrace si
myslím, že jsme na prvních místech mezi ostatními kraji, jen nemáme takové tarifní nabídky.
Na železnici v pravidelných intervalech navazují desítky autobusových linek a některé i v místech,
kde před pár lety takové propojení
železnice a autobusové dopravy nikdo nečekal. Co se týká sjednocení jízdenek, zatím můžeme všem
nabídnout bez nutnosti jakékoliv
průkazky celodenní jízdenku pro
území celého kraje, včetně autobusů, vlaků a většiny MHD, za 200
korun pro jednu osobu a 400 korun pro pět osob. Rozšíření integrovaných jízdenek na kratší
vzdálenosti závisí na technice
a tedy i na financích.
Na některých tratích kraj již dopravu neobjednává. Co se s takovými tratěmi stane?

JANA VAŇHOVÁ
Hejtmanka Ústeckého kraje

A

bsolvovala střední ekonomickou školu v Rakovníku a střední pedagogickou
školu v Karlových Varech.
Poté pracovala jako učitelka
němčiny a výtvarné výchovy. V ČSSD je od roku 1996.
Do nejužšího vedení strany
se poprvé dostala na sjezdu
v březnu 2005, kdy byla zvolena místopředsedkyní ČSSD
se zodpovědností za spolupráci s organizacemi blízkými ČSSD.
Po komunálních volbách
na podzim 2006 byla zvolena druhou náměstkyní chomutovské primátorky. Dne
26. listopadu 2007 byla zvolena hejtmankou Ústeckého
kraje. V současnosti je po abdikaci Milady Emmerové jedinou ženou v čele krajské
samosprávy.

Tyto tratě mají svého vlastníka, tedy stát, zastoupený Správou
železniční dopravní cesty. Tratě
musí být udržovány v provozním
stavu, což něco stojí. Dnes stát šetří, kde může. Pokud bude chtít
tyto tratě bez provozu zrušit, lze
to jen složitou administrativní
cestou správního řízení. Tratě se
také mohou nabídnout do provozování obcím či jiným správcům.
Protože víme, že obce mají o provoz na nich do jisté míry zájem,
může to být pro tratě jejich další šance, mohou oživovat nabídku turistických atrakcí v regionu.
Máte v záměru spíše redukci,
nebo rozvoj železniční dopravy?
V současné době to vypadá, že železniční doprava bude v příštím
období v součtu území kraje stagnovat. To ale neznamená, že po
dle statistických vyhodnocování
na některé lince vlak nepřibude
či neubude. Pokud se ale dočkáme skutečné reinkarnace železnice, tedy nastolení evropské kvality
a růstu zájmu, jako se to stalo třeba v Německu nebo i kolem Prahy
v příměstské dopravě, může železnice posílit pozici i v našem kraji. Musí to potvrdit cestující tím,
že zareagují na nabídku dopravy,
kterou pro ně objednáváme, a budou vlaky více využívat.

České dráhy nyní radikálně obnovují vozidlový  park. Dočkají
se cestující a obyvatelé Ústecké-

ho kraje v brzké době nějakých
nových či modernizovaných vlaků a kde?
Jak jsem již naznačila, železnice
musí bojovat o svou atraktivitu.
Lidé také nechtějí jezdit ve třicet
let starých autech, a proto si kupují nová. Ani věčné modernizace a přetírání vozidel vše nevyřeší.
Cestující ocení zcela nová vozidla
se zásadně jinými vlastnostmi,
pohodlím a službami, než mají ta

anketu dopravce
roku chápeme
jako nástroj pro
zvýšení kvality.
stará. Proto jsme poměrně detailně, čímž jsme možná překvapili
vedení Českých drah, formulovali své požadavky, jaká vozidla bychom si na jednotlivých tratích
v našem kraji po dobu desetileté
smlouvy představovali.
Nová vozidla tak České dráhy
budou nasazovat postupně podle
již dohodnutého harmonogramu a vybraných typů. Třeba teď
od prosince se kvalitativně posuneme na přeshraniční lince z Děčína do Bad Schandau, kde vlaky
nabídnou nízkou podlahu, klimatizaci a zrychlí na trase o šest
minut. Zlepšení se ale budou postupně objevovat napříč celým
krajem.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 29. díl

WLAB
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená
rychlost

WLAB

52 54 70-40

27

140 km/h

Výroba

Výrobce

1981

VEB Wagonbau Bautzen

V

ůz je čtyřnápravový lůžkový vůz první a druhé třídy s deseti oddíly pro cestující. Je určen pro vnitrostátní provoz i pro
provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h.
Má dva podvozky typu Görlitz Va a je vybaven samočinnou
tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je
teplovodní s kombinovaným vytápěcím kotlem na el. energii a pevná paliva. Větrání vozu je zajištěno střešními větrači
a pomocí větracího teplovzdušného zařízení. Hlavní osvětlení
je zářivkové, nouzové a noční je žárovkové. K vaření a přípravě teplé vody se používá plyn propan-butan v lahvích. Chladicí
zařízení je elektrické, kompresorové. Vůz je vybaven hlavním
a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC. Mezi lety 2005–2007 bylo u 18 vozů
dosazeno CZE a přeznačeno na řadu WLABee824.

odpovídá
Kde to mají
nejkrásnější
Už můžeme posílat
návrhy na nejkrásnější
nádraží v České
republice za rok 2011?

U

rčitě můžete, protože
5. ročník soutěže o titul
Nejkrásnější nádraží České republiky je už v plném
proudu. Slavnostní vyhlášení výsledků sice proběhne až
17. června 2011, ale není důvod čekat na poslední chvíli.
A pozor – tentokrát přichází zásadní inovace, protože
poprvé budeme vyhlašovat
nejen nejkrásnější nádraží, ale také zastávku! Všichni určitě chceme v naší zemi
krásné stanice a malebné

Drahomíra
Kolmanová
Ředitelka Asociace
Entente Florale CZ
– Souznění
zastávky. Nyní tedy máme
možnost, jak ocenit lidi,
kteří to už dokázali. Současně tím budete motivovat další.
Přihlášky do soutěže posílejte e-mailem na nejkrasnejsinadrazi@cd.cz,
případně poštou na adresu
Asociace EF CZ – Souznění,
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.
Návrh musí obsahovat tři
fotografie v dobrém rozlišení a stručné zdůvodnění, proč navrhujete právě
toto nádraží nebo zastávku.
Uzávěrka tohoto kola proběhne 31.března 2011. Poté
budou vybráni a zveřejněni finalisté, mezi kterými
se rozhodne. Připomínám,
že vylosovaný navrhovatel
bude opět odměněn dárkovým rodinným poukazem
na zajímavou akci spojenou
se železnicí. Nakonec ještě musím poděkovat našim
partnerům. Kromě Českých
drah a Správy železniční dopravní cesty se jedná o tyto
organizace: Plzeňská dráha,
Mikroregion Konstantinolázeňsko, Jindřichohradecké místní dráhy, Posázavský
Pacifik, Grafické studio Žabka, Foto Pavlík, ŽelPage
a Království železnic.

doprava
Oddílů

10

Rozvor podvozku

2 500 mm

Míst k ležení

30

Délka skříně

24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

47/51 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 230 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 893 mm

Náklad ze silnic
na koleje
Podle plánů ministra
Bárty má dojít ke snížení
poplatků za železniční
cestu a naopak
zvýšení mýtného.

Dočkáme se nádraží pod Václavákem?
Projekt Nového spojení
2 radikálně mění
městské železniční
linie v Praze. Náklady
jsou však vysoké.

P

říměstská železnice – páteř veřejné dopravy v aglomeracích. Tak zní název
knihy, kterou v kavárně Caféidoscop křtili 30. září sami její autoři: Ivan Lejčar, Pavel Adámek
a Tomáš Záruba. Publikaci vydali s pomocí Centra pro efektivní
dopravu. Přítomní hosté a novináři se mohli dozvědět, jaké jsou
základní obrysy tzv. Nového spojení 2.

Deset kilometrů tunelů

Úvodní prezentace Ivana Lejčara ukázala, jaké jsou základní principy udržitelné dopravy
ve velkých aglomeracích (linie
průjezdné centrem, hustá síť zastávek, dobré přestupní vazby,
koordinace s ostatní dopravou,

napojení letiště na hlavní nádraží) a které jsou základní podmínky (dostatek financí, přiměřená
segregace tratí a moderní technologie). Pak, podobně jako v knize,
na příkladech devíti evropských
měst prezentoval, jaký model by
byl optimální pro Prahu.
„Nové spojení 2 se snaží městské linie propojit mezi sebou,
aby celý systém byl daleko efektivnější, než je dnes,“ řekl architekt a urbanista Lejčar. V praxi
to podle nich znamená svést
příměstské linky Eska v centru pod zemský povrch do dvou
diametrů, což by propojilo příměstské směry dosud technicky
nepropojitelné: zejména silné
rameno od Kladna směr Hostivař. Návrh představuje dvě trasy: jednu vedoucí z Karlína přes
hlavní nádraží pod Václavské
náměstí (zhruba pod jeho horní částí by bylo společné nádraží obou linek) přes Anděl
na Smíchov, a druhou z Vltavské přes Václavské náměstí,
Albertov zhruba na náměs-

pravy do centra města a doprava
bez přestupů, nemluvě o pozitivním vlivu na životní prostředí.
Podle autorů byl záměr prověřen
projekčním ústavem a počítá se
s ním v konceptu územního plánu hlavního města.

Vybudovat zastávky
po celé Praze

VYTÍŽENÍ. Na trati Praha – Beroun jede každý pracovní den přibližně 17

tisíc cestujících. Infrastruktura tu je ale relativně poruchová. F otoautor
tí Bratří Synků, kde by se trať
na povrchu napojila na trať 221.
Návrh Pavla Adámka počítá
s 12,7 km tratí, z toho asi 10 km
v tunelech, což prý při dnešních
cenách znamená odhadované
náklady asi 35 miliard korun.
S tím by byla spojena i patřičná

modernizace šesti příměstských
tratí (směr Hostivař, Vrané, Nučice, Lysá, Beroun a Kladno), respektive dokončení zahájených
modernizací tak, aby koridory
nekončily před územím hlavního města. Klady pro cestující jsou
jasné: výrazné zkrácení doby do-

Projekt počítá i s novými železničními zastávkami. Vedle notoricky známých Výtoň – Ostrčilovo
náměstí, Kačerov nebo Běchovice střed by to mohly být Třeboradice, Braník horní, Hlubočepy,
Dlouhá Míle, Zlíchov a další.
A budovat by se při stanicích
měly i nové terminály P+R a B+R.
Podle moderátora setkání Petra
Šlegra, ředitele Centra pro efektivní dopravu, je třeba se vyvarovat takových přehmatů, jakými
bylo třeba vybudování stanice
metra B Rajská zahrada bez jakékoli vazby na sousední trať 231.
V západní Evropě by to prý automaticky byla velká společná staMartin Navrátil
nice. 

M

inistr dopravy chce
podpořit přesun nákladní dopravy ze silnic
na koleje. Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude
mimo jiné snížení poplatku
za použití kolejí a zvýšení
(a rozšíření) mýta na silnicích. Změny by měly
vstoupit v platnost nejpozději začátkem roku 2012.
Za kamiony se platí mýtné na 1 300 kilometrech
dálnic, rychlostních silnic
a malé části silnic první třídy, železniční dopravci musejí platit na všech zhruba
9 500 kilometrech tratí.
Ministr chce rozšířit mýtný systém na velkou část
silnic první třídy a některé
silnice druhé třídy, kde hrozí objíždění zpoplatněných
úseků. Kraje mají vypracovat a předložit své návrhy v těchto dnech. Podle
Bárty by se sazby mýtného
měly lišit podle denní doby
a místa, Ministerstvo dopravy prý přihlédne i k ekologickým aspektům. Vyšší
mýtné se zřejmě bude platit například na silnici číslo
11 z Ostravy směrem na Slovensko.
(red)
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partneři
ČD Cargo zavádí
elektronické aukce
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Louny plné monitorů

ibžd
Klatovy
5. října

V

edle Českých drah také
jejich dceřiná společnost ČD Cargo zavádí výběrová řízení s využitím
elektronické aukce. Jedná
se o snahu dopravce zvýšit
transparentnost veřejných
zakázek. Společnost ČD Cargo vyhlásila výběrové řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na pojištění odpovědnosti železničního dopravce pro rok 2011 a při
výběru dodavatele bude
právě využito elektronické aukce. Podání nabídky
je možno učinit nejpozději 9. listopadu. „Elektronickou aukci budeme využívat
ve snaze o zvýšení transparentnosti a úspory nákladů.
Očekáváme, že o zakázku
projeví zájem jak domácí,
tak zahraniční pojišťovny,“
řekl Jiří Vodička, předseda
představenstva ČD Cargo.
Dalším z opatření je zapojení nezávislých odborníků
do přípravy a hodnocení veřejných zakázek.

V

ranních hodinách mezi
žst. Klatovy a Janovice nad Úhlavou se na železničním přejezdu v km
44,499 střetla souprava složená z osobního automobilu
Nissan King Cab a přívěsu,
ve kterém byl převážen kůň,
s osobním vlakem 7542. Náraz vlaku do přívěsu nepřežil převážený kůň, z osob
nebyl zraněn nikdo. Přejezd
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. Osobním vlakem
byl motorový vůz 842.0291 a přívěsný vůz řady Btx.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 360 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň.

Čachnov
7. října

Pražský motoráček
svezl 16 tisíc lidí

N

ostalgický vlak, který
jezdí každý nepracovní den pětkrát denně po nejkrásnější pražské železniční
trati zvané Pražský Semmering, odvezl za pět měsíců
provozu již 16 tisíc cestujících. A obliba tohoto vlaku
neklesá ani s nástupem podzimního období. Průměrně
přepraví vlak za jediný víkend cca 700 lidí.

KONTROLA NA DÁLKU. V dopravní kanceláři v Lounech najdete 19 monitorů. Obě pracoviště tu jsou totiž zálohována.

Dálkové ovládání části
tratě 110 Louny –
Peruc přešlo od září
do plného provozu.
Výpravčím přibyla
v kanceláři nová
technika, především
počet monitorů se
radikálně zvýšil.

N
Vlaky Pražského motoráčku jsou provozovány
v trase Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov severní
nástupiště – Praha-Žvahov
– Praha-Jinonice – PrahaCibulka – Praha-Stodůlky - Praha-Zličín. Ve vlaku
je možná přeprava jízdních
kol a také je možno během
jízdy u vlakového personálu zakoupit základní občerstvení a suvenýry. Ve vlaku
Pražského motoráčku platí jízdní doklady Pražské integrované dopravy. Pražský
motoráček bude jezdit v letošním roce až do 31. října,
a to včetně čtvrtku 28. října.

Obnova tratě
potrvá delší dobu

P

rovoz mezi stanicemi
Česká Kamenice a Rumburk zůstane přerušen
na delší dobu, než se dosud
plánovalo. Správa železniční dopravní cesty původně
chtěla trať poničenou letními povodněmi otevřít
během října, potom slibovala, že se na ni vlaky vrátí do konce roku. Nyní se
už hovoří o polovině příštího roku. Obyvatelé severočeských obcí se tak musí
připravit na zimu, během
níž je budou vozit pouze
autobusy.
Z České Kamenice jezdí
dvě linky náhradní autobusové dopravy. Jedna z nich
nahrazuje vlaky na většině
poničené trasy, druhá jezdí
pouze do Kytlice. Obyvatelům zdejších vesnic přitom
vlak podle jejich vyjádření chybí. Největší problém
je to pro maminky s kočárky nebo pro cyklisty. „Přišly
další deště, které ještě více
poškodily trať a podmáčely okolí,“ odůvodňuje zpoždění s rekonstrukcí mluvčí
SŽDC Pavel Halla. Výběr firem, které mají trať opravit,
se navíc protáhl kvůli dodatečným průzkumným pracím. Ty jsou nutné k tomu,
aby vlaky mohly jezdit bezpečně.
(car, rop)

a počátku byla instalace
elektronického zabezpečovacího zařízení ESA 11
v železniční stanici Louny z roku
2003. Díky modernímu zabezpečení mohla být zrušena stavědla
a stanoviště 1 až 5. Stavědlo šesté
s obsluhou závor bylo zrušeno již
v dřívějších letech. „S instalací
zařízení ESA 11 s Jednotným ovládacím pracovištěm začaly padat
návrhy, jak je plně využít pro případné dálkové ovládání a kam se
vrtnout dále,“ vzpomíná přednosta PO Louny Zdeněk Svoboda.
Nakonec to vyhrála část tratě 110, konkrétně 24,6 km dlouhý úsek do Peruce, resp. po vjezd
do stanice Klobuky v Čechách,
protože tady investice přinesla asi největší úsporu, konkrétně 17 signalistů a 12 výpravčích.
Mezistaniční úsek Louny −
Chlumčany u Loun byl tehdy už
zabezpečen stávajícím traťovým
zabezpečovacím zařízením třetí
kategorie s automatickým hra-

OPATRNOST. Všechny klíče od výhybek lokálek jsou pod zámkem.
dlem a počítači náprav, které se
navázalo na nové staniční zabezpečovací zařízení.

Zkušební provoz v létě

Dálkově jsou dnes ovládány
Chlumčany u Loun, Vrbno nad
Lesy a Peruc. V prostřední jmenované stanici už ani signalisté nebyli, protože tu již dříve
bylo nahrazeno elektromechanické zabezpečovací zařízení
moderním zabezpečovacím zařízením – elektronickým stavědlem K 2000.
Dálkové ovládání se začalo stavět v srpnu 2008, investorem byla
Správa železniční dopravní cesty,
původní termín dokončení loni
v březnu byl nakonec posunut
na červen zejména kvůli dodatečnému požadavku na doplnění

kamerového systému. S tím začal
i zkušební provoz.
„Sociální dopad nebyl u nás
tak výrazný. Uvolnění zaměstnanci, pokud neodcházeli do důchodu na doprovodný sociální
program, našli uplatnění. Tři
lidé šli pod VDOD, někteří doplnili početní stav v PO Louny a někteří výpravčí a signalisté přešli
pod stanici Kralupy, kde byla volná místa,“ vypočítává Svoboda.

Fialová smrt nastala
naštěstí jen jednou

Nejen výpravčím na dálkově řízené trati velmi pomáhají kamery.
Třeba v Peruci, kde v zimě bývají
dosti obtížné sněhové podmínky,
je třeba při případném protahování zaváté tratě prý vidět poměrně
daleko za zhlaví. „Hlášení do ne-

FOTO autor (2x)

obsazených dopraven a zastávek
je zajištěno z databanky řídicího
počítače umístěného v dopravní
kanceláři stanice Louny prostřednictvím systému HAVIS a GTN.
Zároveň je v případě mimořádných situací umožněno přímé
hlášení výpravčím Louny nebo
v případě obsazení dopraven výpravčími v místě,“ vysvětluje výpravčí Miloslav Růžička.
Zařízení je poměrně spolehlivé. „Závad bylo asi 80 za rok, ale
zpravidla drobných a většinou se
týkaly přímo prvků nebo zařízení tady ve stanici Louny. Obávaná fialová smrt, tedy stav, kdy
všechno spadne a výpravčí musejí jet do stanic taxíkem, nastala
naštěstí jen jednou,“ vzpomíná
Svoboda. S instalací ovládání se
redukoval rozsah kolejí ve stanicích. Ve všech dopravnách, vyjma Loun, jsou nainstalovány
ohřevy výhybek. Počítače, hlásiče, ovládací, dorozumívací a optické prvky jsou soustředěny
v dopravní kanceláři, kde byla
zřízena i klimatizace.
Jak mi ukázali službu konající
výpravčí Miloslav Růžička a Jan
Chroust, lounskou specialitou
je poměrně velký počet monitorů. Celkem devatenáct je jich tu
proto, že pracoviště pro ovládání stanice i dálkové řízení jsou
křížem zálohovány, takže třeba
kolejový reliéf Loun nebo ovládaných stanic mají před sebou
na několika plochách obrazovek
oba výpravčí. Martin Navrátil

Kozolupy a Blovice na jedné lince
Následovalo trojité přestřižení slavnostní pásky, přípitek
a všichni zúčastnění mohli nastoupit do příjemně vytopeného
vlaku. „Trasa Kozolupy – Blovice
byla vybrána jako nejefektivněj-

Z

V pracovní dny pojede
každé dvě hodiny

Tohle všechno si v západočeské metropoli uvědomili, a proto
vznikla Plzeňská linka, která propojí dvě tratě – chebskou a českobudějovickou. Jezdit bude pouze
v pracovní dny, a to ve dvouhodinovém taktu. Jízdní doba žlutozelené Regionovy bude 53 minut,

ad ránem v obvodu žst.
Čachnov se na železničním přejezdu v km 36,717
střetl osobní automobil Škoda Felicia s osobním vlakem
15352. Nikdo nebyl zraněn.
Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn
silniční dopravní značkou
Stůj, dej přednost v jízdě!
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.137. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 35
tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Řehlovice
9. října

V

e večerních hodinách
mezi žst. Řehlovice
a Ústí nad Labem západ se
střetl osobní automobil Škoda Octavia, který sjel z železničního přejezdu v km
1,526 a uvázl mezi první a druhou traťovou kolejí, s nákladním vlakem Pn
69561. Nikdo nebyl zraněn.
V čele nákladního vlaku
byla dvojice lokomotiv společnosti Unipetrol doprava,
740.824-8 a 740.410-6. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 140 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad
Labem.

Třeboň
10. října

Kdy budou v kraji
následovat další linky?

Vedení Plzeňského
kraje rozšiřuje nabídku
osobních vlaků a zavádí
první předměstskou
linku na železnici v kraji.
iniciativy Plzeňského kraje
bude od nového grafikonu
zaveden nový vlakový spoj
mezi stanicí Kozolupy a Blovice.
Doposud platilo nepsané pravidlo, že výchozí a konečnou stanicí všech osobních vlaků v okolí
Plzně byla stanice Plzeň hlavní
nádraží. Pokud jel někdo napříč
Plzní, musel přestupovat. Samotná chůze na jiné nástupiště
tolik času nezabere, ale následující spoj může jet s určitým odstupem nebo mít zpoždění. A to už
přináší problémy.

N

regionova ujede
trasu dlouhou
34 kilometrů
za 53 minut.
ZAČÍNÁME ZVESELA. Principem nové linky je, že v Plzni nezačíná, ale městem projíždí, čímž spojí přilehlé obce. 

ujetá vzdálenost 34 kilometrů.
První zkušební a zároveň
i slavnostní jízda se konala dne
13. října. Krátce před devátou
hodinou se před nablýskanou
Regionovou sešli zástupci Plzeňského kraje, města Plzně,
Českých drah a početný houf novinářů. I přes chladné ráno panovala všude dobrá nálada.
Podle náměstka hejtmana Jaroslava Bauera nová linka odleh-

Foto autor

čí přetíženým silnicím a zrychlí
městskou i příměstskou dopravu. Náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní
dopravu Antonín Blažek vyzdvihl zvýšení komfortu nabízené
dopravy v rekonstruovaných,
částečně nízkopodlažních soupravách a pochválil Plzeňský kraj
za vstřícnost při hledání optimální dopravní koncepce, ve které má železnice své pevné místo.

ší právě pro pět vlakových stanic
a zastávek přímo na území Plzně
a také pro velké množství cestujících z obou směrů,“ řekl za jízdy Jaroslav Bauer.
Ve vzduchu se vznášela otázka, zda po prvním kroku bude
následovat i další, tedy zda Plzeňský kraj plánuje i jiné obdobné linky. „Ano, nabízí se další
možnosti. Kromě trasy východ
– západ je rozpracována trasa sever – jih. Chytřejší ale budeme až
po vyhodnocení současného pilotního projektu,“ dodal náměstek hejtmana Bauer.
Robert Drozda

D

opoledne mezi žst.
Lomnice nad Lužnicí
a Třeboň najel v km 41,452
osobní vlak 8709 do pokáceného stromu. Nikdo nebyl
zraněn. Osobním vlakem
byla dvojice motorových jednotek Regionova 814/914.134
a 814/914.082, kde u řídicího vozu 914.134-2 došlo
k rozbití čelního skla. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 350 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Kropáčova Vrutice
10. října

V

v žst. Kropáčova Vrutice došlo u rychlíku
1144 k zahoření lokomotivy
749.162-4. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně
vyčíslena na 80 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.
(MirKo)
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průmysl
Lokomotiva pro
široký rozchod

V

tuzemské firmě CZ
LOKO se rodí nový projekt šestinápravové dieselelektrické lokomotivy typu
TEH TMH. Moderní hnací vozidlo s maximální rychlostí 100 km/h bude určeno
pro těžkou posunovací a traťovou službu na tratích
o rozchodu 1 520 mm. Projekt
společně realizují CZ LOKO,
litevská UAB Vilniaus lokomotyvuremonto depas (VLR
D) a ruská společnost Brjanskij mašinostrojitělnyj zavod
(BMZ) s tím, že celý projekt
zastřešuje TRANSMA ŠHOL
DING BAL TIKA.

Při konstrukci a výrobě lokomotivy byly využity
provozně ověřené pojezdové části ruské lokomotivy
TEM 18 (hlavní rám, podvozky a palivová nádrž) a modulová stavebnice CZ LOKO,
která umožňuje vysokou variabilitu jejího technického provedení, a to i podle
velmi specifických požadavků budoucích provozovatelů. Lokomotiva je osazena
motorgenerátorem Locat
3508B/631 (spalovací motor Caterpillar a trakční alternátor Siemens). Všechny
použité komponenty a díly
splňují nejnáročnější požadavky z oblasti ekologie,
bezpečnosti provozu a zdraví obsluhujícího personálu.
Výroba jednotlivých komponentů probíhá v mateřských
závodech s tím, že finální
montáž lokomotivy se poté
realizuje ve VLR D Vilnius.
První lokomotiva TEM
TMH-001 v současné době
prochází schvalovacím procesem podle ruských norem.
Zbývající čtyři lokomotivy s pořadovými čísly TEM
TMH-002 až 005 absolvují zkušební provoz na litevských železnicích.

Výhybna Tunel
s českým zařízením

5

Eurokoridory pro cargo

Bahn. DB mají strach, že tímto
nařízením utrpí osobní doprava.
Nařízení totiž předvídá, že mezinárodní nákladní vlaky budou
mít na definovaných koridorech
přednost při přidělování tras, což
samozřejmě může ovlivnit osobní regionální i dálkovou dopravu.
Předloha je rovněž v rozporu s rakouským zákonem o dra-

Členské země Evropské
unie musí zohlednit
novou legislativu, která
zavádí mezinárodní
koridory pro železniční
cargo. Osobní
vlaky budou muset
nákladním víc ustoupit.

vídeň a berlín
se bojí dopadu
na regionální
osobní dopravu.

L

etos v červnu schválil Evropský parlament materiál
s názvem Nařízení k vytvoření evropské železniční sítě pro
konkurenceschopnou nákladní
dopravu. Jedná se o kompromis
s Radou Evropské unie, která nařízení původně vytvořila. Proto
mohlo nařízení ihned začít platit
s působností ve všech členských
státech. Ustanovení, která byla
v rozporu s tímto nařízením,
musí jednotlivé členské státy Evropské unie přepracovat. Nové evropské nařízení pomáhá vytvářet
nákladní železniční koridory, jejichž účelem je zlepšit mezistátní
nákladní dopravu.

Dohled a přidělení trasy

Pro každý železniční koridor by
se měla vytvořit samostatná
struktura řízení. Ta by měla být
složena z více orgánů, v nichž budou zastoupeny jednotlivé státy. Jde o jakousi výkonnou radu,
složenou ze zástupců orgánů,
která stanoví všeobecné cíle jednotlivých složek. K tomu následuje správní rada, složená ze
zástupců infrastruktury a míst
přidělujících trasy. Toto grémium stanovuje, jak budou vyřizovány poptávky po mezinárodních
vlakových trasách.
Pro vyřizování poptávky po vlakových trasách je nutno zřídit pro
každý koridor takzvaný One Stop
Shop, který zpracovává požadavky na trasy a současně přiděluje
a svá rozhodnutí sděluje národnímu místu pro přidělování tras.
Výkonná rada stanovuje objem
nákladní dopravy. To neznamená nic jiného než částečné odebrání kontroly nad infrastrukturou
jejím národním manažerům.

Nová legislativa
nevyvolává jen nadšení

Toto nové rozdělení dohledu nad
železniční infrastrukturou se
samozřejmě nesetkalo u všech
členských států EU se souhlasem. V Německu se systému přidělování tras vehementně brání
jak spolková vláda, tak i železniční národní dopravce Deutsche

RAKOUSKO. Okolo Vídně se s hustou dopravou čekají problémy. 

hách, který stanoví jiné priority
pro vlaky v hlavních dopravních
časech. Protože je však nařízení
EU vyšší právní normou, bude
nutno rakouský zákon o drahách
novelizovat. Nicméně v původním návrhu bylo upřednostnění
nákladní dopravy formulováno
ještě ostřeji. Nyní se ale již zdůrazňuje, že se musí brát ohled
i na zájmy osobní dopravy.
Když si například představíme,
že koridory 5 a 7 vedou oblastí Vídně, je jasné, že mohou nastat konfliktní situace nákladní dopravy
s intenzivní regionální dopravou
a městskou rychlodráhou v rozsáhlé aglomeraci rakouského hlavního města. Koridory 1, 2, 4, 6 a 7 by
měly být zřízeny do tří let, ostatní pak do pěti let. Následující roky
ukážou, jaký vliv budou mít na provoz nákladní a osobní dopravy.

Korekce návrhů

POLSKO. Pátý koridor povede na sever od nás. 

FOTO m. harák (2x)

Seznam nákladních koridorů
Rotterdam/Zeebrugge –
Antverpy – Duisburg – Basilej – Milán – Ženeva

1

Boloňa/Ravenna, jakož i Graz
– Maribor – Lublaň – Koper/
Terst

2

6

Rotterdam – Antverpy –
Luxemburg – Metz – Dijon
– Lyon/Basilej

3

Stockholm – Malmö – Kodaň – Hamburk – Innsbruck
– Verona – Palermo

4

Leixões/Sines – Lisabon –
Madrid – Irun – Bordeaux
– Paříž/Le Havre/Metz; Sines
– Elvas/Algeciras

5

Gdyně – Katovice – Ostrava
– Žilina – Bratislava/Vídeň
– Klagenfurt – Benátky/Terst/

Almería – Valencie/Madrid
– Zaragoza – Barcelona –
Marseille – Lyon – Milán – Benátky/Terst/Koper – Lublaň
– Budapešť – Záhony

7

Praha – Vídeň/Bratislava –
Budapešť – Bukurešť – Konstanca; Vidin – Sofie – Atény

8

Brémy/Rotterdam/Antverpy – Cáchy/Berlín – Varšava
– Terespol – Kaunas

9

Praha – Horní Lideč – Žilina
– Košice – Čierna nad Tisou

Zvláště v případě poruch se nejdříve předpokládalo, že mezinárodní
nákladní doprava bude mít absolutní přednost. Tento návrh byl
nyní přehodnocen s tím, že cílem
musí být co nejrychlejší obnovení
provozu veškeré železniční dopravy. Za tím účelem musí správní
rada koridoru stanovit, jak v případě poruch či narušení provozu
bude řízení provozu postupovat.
Výslovně je uvedena možnost, že
manažer infrastruktury za objednané, ale nevyužité trasy má
vybírat vysoké odškodné za odřeknutou rezervaci. V případě
sporů rozhodne regulační orgán.
V novém nařízení je zdůrazňována také role národních regulačních orgánů, kterým je
předepsána mezinárodní spolupráce. Výslovně je upozorněno,
že jednotlivé členské státy musí
vypracovat podobnou regulační
úroveň.
STANISLAV HÁJEK
Využito Schweizerische Eisenbahn
Revue 8–9/2010.

Vysokou rychlostí také v Norsku
S

polečnost AK Signal Brno
provedla náhradu původního dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení
výhybny Tunel na Slovensku. Zařízení bylo aktivováno 8. října a tímto dnem
byla ukončena výluka trvající 27 měsíců. Výhybna Tunel
leží na trati Košice – Plešivec – Zvolen mezi stanicemi
Jablonov nad Turňou a Lipovník a slouží k přechodu
z dvojkolejného úseku Jablonov nad Turňou – Výhybna Tunel na jednokolejný
úsek Výhybna Tunel – Lipovník. Ten ve většině své délky
leží ve 3 148 metrů dlouhém
Jablonovském tunelu. Odtud také název výhybny. Výhybna Tunel byla dálkově
ovládána ze stanice Jablonov
nad Turňou pomocí zařízení TZD, na kterém však došlo
v létě 2008 k zásadní poruše. Výhybna byla uzamčena přenosnými výměnovými
zámky a přestala plnit svou
funkci. V rámci nápravy tohoto stavu společnost AK
Signal Brno vybudovala a aktivovala řídicí systém REMOTE 98 pro dálkové ovládání
zabezpečovacího zařízení výhybny Tunel. Počítač jednotného obslužného pracoviště
je instalován v dopravní kanceláři stanice Jablonov nad
Turňou a umožňuje dohled
a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení.
(acri)

P

lány na vybudování dalších vysokor ychlostních
tratí v Norsku nabývají pevnější obrysy. Na konci září bylo totiž uzavřeno šest kontraktů
na konzultační práce týkající se
tohoto projektu. Norské i zahraniční firmy zahájily práci na studiích zaměřených na vytvoření
základu pro budoucí rozvoj. Jejich cílem bude doporučit strategie pro budoucí rozvoj železniční
osobní dopravy v jižním Norsku.
Studie se provádějí v rámci nezávislé organizace pod dohledem
Jernbaneverketu. Projekt má být

dokončen v únoru 2012 tak, aby
poskytl informace pro sestavení Státního dopravního plánu
na léta 2014–23.
Práce na studii je rozdělena
do tří fází. První fáze začala porovnáním a posouzením předchozích studií, které se v praxi
ukázaly být nesrovnatelné. Druhá fáze, která teď probíhá, stanoví celkové zásady pro rozvoj
vysokorychlostní dopravy a vyhodnocení jednotlivých tras
bude pak předmětem třetí fáze.
V původní stručné zprávě Ministerstva dopravy bylo určeno šest

tras. Pět z nich vychází z Osla
do Bergenu, Kristiansandu/Stavangeru, Trondheimu, Göteborgu a Stockholmu a šestá by
tvořila pobřežní koridor spojující
Bergen, Haugesund a Stavanger.
V rámci druhé fáze bylo pro
soutěž vypsáno šest kontraktů
a přijato 40 nabídek od 21 podniků. Konsorcia, která zvítězila,
jsou následující. Analýza trhu:
Atkins z UK, spolu se společnostmi Ernst&Young, Temple, Rand
Europe a ITS Leeds. Specifické železniční plánování a analýza rozvoje: WSP Samhällsbyggnad ze

Švédska s podniky Transrail Sweden AB a Multiconsult AS z Norska. Finanční a ekonomická
analýza: konsorcium Atkins plus
Faithful+Gould z UK. Obchodní
a smluvní strategie: PricewaterhouseCoopers z Norska a UK.
Technická analýza a analýza bezpečnosti: Pöyry Infra z Německa
s firmami Interfleet Technology
AS, Karlsruhe Institute of Technology a Sweco Norge AS. Analýza životního prostředí: Asplan
Viak z Norska spolu s firmami
MISA, VWI z Německa a Brekke
og Strand Akustikk AS.
(acri)

rakousko
Expanze kapitálu
na Slovensko

K

ontejnerová spedice společnosti IMS z Vídně
rozšířila svoji působnost
do sousedního Slovenska.
Spediční firma se od roku
1992 zabývá především přepravami mezi německými
přístavy a vnitrozemskými
oblastmi Evropy, a to včetně Rakouska. Letos plánuje společnost IMS, která
zaměstnává padesát zaměstnanců, objem přeprav okolo 100 tisíc TEU.
Na Slovensku se Rakušané etablovali díky převzetí
většinového podílu v tamní
společnosti Vectura.

Kolejová vlečka
do terminálu

S

polečnost DB Schenker
otevřela 1. října novou
vlečku na trati soukromé rakouské společnosti Salzburger Lokalbahn. DB Schenker
nechal vybudovat ze Siggerwiesenu, ležícím na hlavní trati spojující Salzburg
a Lamprechtshausen, odbočku do svého nového odbavovacího terminálu. Kolejové
těleso bylo vystaveno pomocí
nejmodernějších technologií. Provoz na nové vlečce byl
zahájen vlakem, který přepravil kontejnery směřující
z Rakouska do Turecka.

Společnost RCA
chce jezdit i u nás

R

ail Cargo Austria, dcera
Rakouských spolkových
drah, požádala o bezpečnostní certifikát pro českou
drážní síť. Informuje o tom
odborný časopis Rail Business. Německá firma DB
Schenker naproti tomu sází
z největší části na kooperaci
s ČD Cargo. Dcera francouzských drah Fret SNCF takovou licenci se svou dcerou
ITL již vlastní, jezdí však
rovněž výlučně s ČD Cargo.

Dramatický růst
deficitu ÖBB

R

akouské spolkové dráhy
zřejmě dosáhnou za letošek namísto očekávané
ztráty ve výši 60 milionů
eur propadu v třímístném
milionovém rozsahu. Informují o tom noviny Kurier.
Jde o předběžnou informaci
z průběžné hodnotící zprávy šéfa ÖBB Holding Christiana Kerna pro chystané
zasedání dozorčí rady. Odpovědnost za vysoké ztráty
má mít především dceřiný
podnik nákladní dopravy
Rail Cargo Austria. Jeho záporné saldo za letošní první
pololetí se pohybuje v rozsahu 70–80 milionů eur, tedy
asi 1,75–2 miliard korun.
(mh, sh, kla)

krátké zprávy ze světa
Ruské dráhy slaví
narozeniny

Spoj z Číny do SRN
hledá zákazníky

Dvanáct smluv
na dopravu uhlí

Boj proti hluku
z nákladních vlaků

Obslouží drážní síť
přístavu v Marseille

Ruské železnice oslavily v pátek 1. října sedmé výročí své
existence jako akciová společnost. Na základě nařízení vlády Ruské federace
vznikla v říjnu 2003 akciová společnost RŽD. Železniční koncern
je však ve stoprocentním vlastnictví státu. Od svého vzniku
společnost RŽD zajišťuje veškerou
osobní a nákladní přepravu v Rusku. Za uplynulých sedm let koncern naložil například přes 10,4
miliardy tun zboží. Před několika týdny společnost RŽD založila
dceřinou společnost pro nákladní
přepravu VGK.

Berlínská společnost
Trans Eurasia Transport Solutions chce
zakrátko odstartovat
kombi vlak z Číny do Evropy. Informuje o tom operátor
kombinované dopravy Kombiverkehr. Vlak má jezdit jednou týdně. V Číně se budou především
obsluhovat Šanghaj a Peking.
Na hranici Číny s Ruskem budou
ložné jednotky napojeny na ucelený vlak, který jede na vnější
hranici EU Brest – Malaszewicze.
Odtud budou existovat možnosti napojení na Duisburg a Hamburk a také na Varšavu, Prahu
a další města.

Poskytovatel drážních služeb CTL Logistics uzavřel na letošek
dvanáct smluv na dopravu uhlí. Podle informace podniku pokrývají objem
čtyř milionů tun. Dvě ze smluv
pocházely ještě z roku 2009 a byly
prodlužovány. Největší část uzavřel podnik letos, některé mají
platnost do konce roku 2012. „Uzavřít letos smlouvy bylo mimořádně
obtížné,“ řekl místopředseda představenstva Artur Piolech. Letos se
podnik zaměřuje na nadnárodní
a intermodální dopravu. Loni zvýšil přepravenou tonáž o 22 procent
na 16,9 milionu tun.

Ve Švýcarsku se zvedá odpor proti hluku
z železniční dopravy
zboží. Například rada
kantonu Thurgau se obrátila na vládu v Bernu se žádostí
o další protihluková opatření a aby
se příslušné akce urychlily. Rada
kantonu Bern navrhuje vyšší ceny
za trasy pro hlučné nákladní vlaky. Ty by měly přispět k vybavování
vozů moderním brzdovým obložením. Vláda realizuje opatření proti
hluku od roku 2000, ale jen omezeně, protože evropské nákladní vozy
nejsou protihlukově vybaveny. Namísto protihlukových stěn se povolují pouze okna proti hluku.

Konsorcium kolem
společnosti V FL I,
dcery francouzské
národní dráhy SNCF,
bude obsluhovat 110 kilometrů dlouhou drážní síť námořního přístavu Marseille Fos.
Součástí konsorcia je také další
dcera SNCF Inexia a podnik veřejné dopravy EFT. Nedávno byly
ukončeny v oblasti Fos drážní
stavební práce. Projekt na rozšíření přístavu (Fos 2 XL) má rozpočet 5 milionů eur včetně rozšíření
drážní sítě. Nové a upravené objekty půjdou do provozu v průběhu roku 2011.
(mh, kla)

6

INZERCE A SERVIS

Místo výkonu práce je
v Praze. Požadujeme
minimálně čtyři roky
praxe v oboru. Termín
nástupu k Českým drahám
je co nejdříve po skončení
úspěšného výběrového
řízení.
Strukturovaný životopis
a motivační dopis
zasílejte v elektronické
podobě do 25. října
na kristova@gr.cd.cz.
Vybraní kandidáti budou
pozváni k ústnímu
pohovoru.

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

OPS Brno, ECJV
OPS Praha, ECJV

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 a schopnost
cestovat v rámci České
republiky,
• znalost anglického
jazyka.

V

rámci reorganizace pracovišť Odboru odměňování a benefitů Generálního
ředitelství Českých drah, Evidenčního centra jízdních výhod Čechy a Evidenčního centra
jízdních výhod Morava, bylo rozhodnuto o převedení evidenčních center jízdních výhod (dále
jen ECJV) do kompetence Odboru personálního GŘ ČD, oddělení personálních servisů (dále jen
OPS). S účinností od 1. 11. 2010
jsou agendou evidence důchodců a pozůstalých pro účely jízdních výhod pověřena následující
pracoviště Odboru personálního
GŘ ČD.
Držitelé jízdních výhod (důchodci a jejich rodinní přísluš-

OPS Plzeň, ECJV

Vzdělání:
• vysoká škola
ekonomického nebo
technického směru,
• vzdělání v oblasti
systémů managementu
(například certifikát
auditora IRCA).

Přinášíme praktické
informace pro
důchodce Českých
drah a pozůstalé
o změnách při
vyřizování činností
souvisejících s jízdními
výhodami.

OPS Ostrava, ECJV

Úloha pozice:
• řízení oddělení,
• tvorba koncepce
a implementace systémů
managementu ISO
u Českých drah,
• jednotná certifikace
norem ISO v Českých
drahách,
• metodické řízení
v oblasti IMS, koordinace
činností v rámci Českých
drah.

Evidenční centra jízdních výhod

OPS Ústí n. L., ECJV

HLEDÁME
České dráhy hledají
zaměstnance na pozici
Vedoucí oddělení pro řízení
integrovaných systémů
ISO.

41/2010

PRO SENIORY. S jízdními výhodami Českých drah máte cestování pohodlnější. 
níci, pozůstalí) mohou využít
služeb ECJV dle svého výběru.
Doporučujeme kontaktovat ECJV
nejblíže místu svého bydliště
a se svými požadavky se vždy obracet pouze na toto jedno praco-

viště (např. z důvodu evidence
potvrzení o studiu dětí, potvrzení o důchodech nebo žádostech
o jízdenky FIP).
Pod OPS Brno spadají ECJV
Brno hl. n. a Jihlava, pod OPS

FOTO michal málek

Praha ECJV Praha, Hradec Králové, Česká Třebová. V případě OPS
Plzeň připadají v úvahu ECJV Plzeň, Strakonice, České Budějovice, Tábor. K OPS Ostrava jsou
příslušné ECJV Ostrava hl. n.

a Olomouc hl. n. Pokud se jedná
o OPS Ústí nad Labem, připadají v úvahu ECJV Ústí nad Labem
a Most. Přesné kontaktní údaje
naleznete v tabulce pod článkem.
ECJV zabezpečují pro důchodce a pozůstalé činnosti vyplývající z předpisu ČD Ok 9, ČD Ok
10 a ČD Ok 12. Jedná se zejména
o následující činnosti: příjem
a evidenci potvrzení (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí důchod, potvrzení
o studiu dětí), vyřizování žádostí o In-karty (např. výroba karty
při ztrátě, odcizení, reklamace
apod.), vydání vyrobené In-karty, odeslání In-karet ke skartaci,
vyřizování požadavků o průkazy
pro bezplatnou jízdu a následné
předání vyhotoveného průkazu,
vyřizování požadavků o zahraniční jízdní výhody a následné
předání jízdenky FIP nebo průkazky FIP 50 %.
Upozorňujeme, že výroba Inkaret, průkazů pro bezplatnou
jízdu a zahraničních jízdních
dokladů probíhá mimo výše uvedená pracoviště. Z tohoto důvodu
je nelze vydat na těchto pracovištích na počkání.
Šárka Pupíková

OPS/ECJV

Jméno

Adresa ECJV

Telefon

E-mail

Brno hl. n.

Szabová Dana

602 00 Brno, Nádražní 1

972 625 273

Szabova@gr.cd.cz

Brno hl. n.

Hejná Jitka

602 00 Brno, Nádražní 1

972 625 651

Hejna@gr.cd.cz

Jihlava

Večeřa Petr

586 02 Jihlava, Havlíčkova 122

972 646 446

Vecera@gr.cd.cz

Jihlava

Adamová Miloslava

587 02 Jihlava, Havlíčkova 122

972 646 442

Adamova@gr.cd.cz

Praha

Válová Zdeňka

190 00 Praha 9, Českomoravská 316/24 *

972 241 112

ValovaZ@gr.cd.cz

Hradec Králové

Hovadová Olga

500 02 Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/2

972 342 198

HovadovaO@gr.cd.cz

Hradec Králové

Plašilová Romana

500 02 Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/2

972 341 238

Plasilova@gr.cd.cz

Česká Třebová

Plocková Zdenka, DiS.

560 02 Česká Třebová, náměstí Jana Pernera 579

972 325 482

Plockova@gr.cd.cz

Česká Třebová

Novotná Dagmar

560 02 Česká Třebová, náměstí Jana Pernera 579

972 325 283

NovotnaD@gr.cd.cz

Plzeň

Brůhová Eva

326 00 Plzeň, Nádražní 102/9

972 524 559

Bruhova@gr.cd.cz

Plzeň

Loukotová Jana

326 00 Plzeň, Nádražní 102/9

972 524 252

Loukotova@gr.cd.cz

Strakonice

Havrdová Marie

386 01 Strakonice, Nádražní 325

972 543 447

Havrdova@gr.cd.cz

Strakonice

Fuksová Irena

386 01 Strakonice, Nádražní 325

972 543 141

Fuksova@gr.cd.cz

České Budějovice

Kartáková Marie

37001 České Budějovice, Nádražní 14

972 544 494

Kartakova@gr.cd.cz

Tábor

Ramovićová Irena

390 02 Tábor, Valdenská 525

972 552 749

Ramovicova@gr.cd.cz

Olomouc

Obšilová Naděžda

779 00 Olomouc, Jeremenkova 103/23

972 742 557

Obsilova@gr.cd.cz

Olomouc

Plachá Miloslava

779 00 Olomouc, Jeremenkova 103/23

972 741 763

Placha@gr.cd.cz

Ostrava

Pirohová Věra

702 00 Ostrava, Nádražní 365/196

972 762 106

Pirohova@gr.cd.cz

Ostrava

Barteczková Naděžda

703 00 Ostrava, Nádražní 365/196

972 762 200

Barteczkova@gr.cd.cz

Ostrava

Szmeková Ilona

704 00 Ostrava, Nádražní 365/196

972 762 105

Szmekova@gr.cd.cz

Ostrava

Růčková Jana

705 00 Ostrava, Nádražní 365/196

972 762 084

Ruckova@gr.cd.cz

Ústí n. L.

Machovská Věra

400 01 Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

972 424 995

Machovska@gr.cd.cz

Ústí nad Labem

Starinská Ludmila

400 01 Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

972 424 995

Starinska@gr.cd.cz

Ústí nad Labem

Šupová Jitka

400 01 Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

972 424 995

Supova@gr.cd.cz

Ústí nad Labem

Zajíčková Kateřina

400 01 Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

972 424 995

ZajickovaK@gr.cd.cz

Ústí nad Labem

Zatírandová Dana

400 01 Ústí nad Labem, Hradiště 91/22

972 424 995

Zatirandova@gr.cd.cz

Most

Dušková Jana

434 01 Most, Nádražní 774/1

972 425 461

DuskovaJ@gr.cd.cz

Most

Soukupová Jana

434 01 Most, Nádražní 774/1

972 425 450

Soukupova@gr.cd.cz

* Nejpozději do 30. 11. 2010 bude ECJV, pracoviště Praha, přestěhováno na adresu 120 00 Praha 2, Wilsonova 300/8.

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,

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

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
Grand Prix Slovakia
již podvanácté

7

Na lokální trati do Bílovce

L

etošní v pořadí již dvanácté Grand Prix Slovakia
2010 ve Zvolenu se zúčastnily parní lokomotivy z Česka,
Polska, Rakouska, Maďarska a Slovenska. I přes nepřízeň počasí ji v sobotu 11.
září poctilo svou návštěvou
mnoho nadšených diváků.
Také letos pořadatelé tradičně připravili i novinku v podobě soutěže dieselových
lokomotiv. Největší pozornost diváků ale byla upřena
na samotnou soutěž parních
babiček, které již dost pamatují z dob své největší slávy, ale stále mají co ukázat.
Mezi soutěžními disciplínami nechyběl opakovaný společný sprint lokomotiv, při
kterém nejedno světlé oblečení poznamenaly charakteristické šmouhy od sazí.
Nechyběly ani další atraktivní disciplíny jako převážení pivních plechovek
na spojnici, anglická pošta,
pomsta indiánů v podobě
překážek na trati či připoutaná dívka v kolejišti.
V konečném hodnocení se
jako třetí umístila posádka
z Prievidze na stroji 464 001,
na druhém místě polská
posádka z Chabówky a prvenství si odvezl Papoušek
477 043 z Depa historických
vozidel Lužná u Rakovníka,

který tak úspěšně navázal
na sérii ostravských borců, již pětinásobných vítězů soutěže. Dalším českým
zástupcem byla lokomotiva
423 041, rovněž z DHV Lužná
u Rakovníka, která je deponována v DKV Olomouc, PJ
Bohumín. Ta v sobotu jezdila s mimořádnými parními
vlaky do Bánské Štiavnice a v neděli zasáhla do bojů
pancéřového vlaku Štefánik
u Dobré Nivy.  PAVEL SLÁDEK

Pohled na dráhu
z Nizozemska

O

d roku 1975 žiji v Nizozemsku. Ráda jezdím
vlakem, ale bohužel nizozemské dráhy jsou ve srovnání s těmi českými pro
normální rodinu k nezaplacení. V Německu mají dráhy zase nevýhodu v tom, že
pokud se člověk rozhodne
na poslední chvíli, musí platit za jízdenku také hodně
peněz. Tam se vyplatí koupit si jízdenku tak tři dny
dopředu. U Českých drah si
cením toho, že vaše jízdenky
nejsou předražené a že nemusí být spojené s určitým
vlakem, když už se rozhodnete jet těsně před cestou.
Tady v Nizozemsku máme
také problém, že děti starší 12 let už platí jako dospělí.
Vím, že v Německu to je zase
jiné, tam je důležitá hranice
14 let. Bylo by dobře, kdyby
Evropská unie v tomto ohledu pravidla sjednotila.
Jak jsem říkala, miluji jízdy vlakem, můžu si
tak krásně odpočinout a dívat se po okolí. Na dálnici
to tak zábavné není. Nedávno jsem jela vaším Pendolinem do Vídně a bylo to
úžasné. Také jsem vlakem
navštívila Hořice v Podkrkonoší, odkud pocházejí mí
rodiče. Nádraží je tam skutečně krásné, hodně květin
v truhlících. Průvodčí i vlaky na mě působili svěžím
dojmem. I v Praze na nádraží jste měli čisto. A stihli jsme i výlet do Tábora, kde
mají také výtah, takže rodiče tam nemusí táhnout kočárek do schodů. Je vidět,
že investujete na správném
H. Kanska-Bosch
místě.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

pošta
Výšlap přes
Súľovské vrchy

J

ak je již tradicí, koncem
září uspořádala Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD a ČD Cargo již 13.
ročník turistického pochodu po Slovensku, tentokrát
v oblasti Súľovských vrchů.
Základnou pro několik desítek turistů byla horská
chata Kinex uprostřed Súľovských skal. Doprava
do Žiliny byla jak jinak než
vlakem.

ZASTÁVKA. Studénka město slouží cestujícím přes 16 let. Od roku 2008 jezdí na trati motorové Regionovy. 

osobních vlaků. Nákladní doprava byla rovněž velmi silná.
Na konci války bylo bílovecké nádraží velmi poškozeno v důsledku náletu sovětské armády.

Severomoravská trať
z Bílovce do Studénky
slouží cestujícím již
120 let. Přečkala
letecký nálet za druhé
světové války i vážně
míněné úvahy o zrušení
z šedesátých let.

Poválečný vývoj

V

e druhé polovině 19. století
byl Bílovec průmyslovým
městem s významnou tradicí soukenické a plátenické výroby. Tamní podnikatelé chtěli
železničním spojením podpořit
průmysl. Ustavili proto konsorcium pro výstavbu místní dráhy
Studénka – Bílovec. V jejich snahách jim pomohla nová koncese
pro Severní dráhu císaře Ferdinanda vydaná roku 1886, která
zavazovala k výstavbě několika
lokálních tratí v méně hospodářsky rozvinutých oblastech – mezi
nimi i tratě do Bílovce.

STAVENIŠTĚ. V roce 2009 prošlo nádraží v Bílovci rekonstrukcí.

několik informací O trati 279

1

Obvyklá jízdní doba ve 20.
letech minulého století byla
asi 25 minut, dnes je to 13 až
15 minut.

3

2

4

Dálnici D1 trať překonává
mostem o délce 70 metrů
v blízkosti Velkých Albrechtic.

Na 7,5 km dlouhé trati se
nachází stanice Studénka
a Bílovec a zastávky Studénka
město a Velké Albrechtice.
V roce 2009 zde přepravili v průměru 870 cestujících
denně.

Za císaře i prezidenta

Koncese pro trať Studénka – Bílovec byla vydána 23. června 1889
a dne 1. října 1890 se Bílovec dočkal slavnostního otevření své
dráhy. V roce 1906 byla bílovecká
lokálka zestátněna a provoz na ní
převzaly Rakouské státní dráhy.
Po vzniku Československa přešla
lokálka pod křídla Československých státních drah.
Výrazný zásah do života regionu znamenala mnichovská
dohoda ze září 1938, která okres
přiřkla Třetí říši. V Bílovci, tehdy Wagstadtu, převzaly německé úřady vládu 10. října 1938.
Za války provoz na trati značně
zhoustl, třeba jízdní řád z roku
1944 uvádí denně 11 až 12 párů

FOTO IVAN SKULINA (3x)

DNEŠNÍ BÍLOVEC. Vlaky tu zastavují od října 1890. Původní budova byla za války těžce poškozena, ta současná je z roku 1950.

V roce 1949 tu jezdilo již 9 nebo
10 párů vlaků. Výpravní budova v Bílovci byla stržena a místo
ní postaven nový a větší objekt.
Ten byl otevřen 1. listopadu 1950.
V průběhu 60. let znatelně poklesla osobní i nákladní doprava. Tehdy se i přes silnou sezonní dopravu
brambor a cukrové řepy objevovaly
plány na její zrušení.
Nejistá budoucnost tratě vedla
k omezování nákladů na údržbu,
což mělo za následek postupné
zhoršování stavu. Situace se ocitla na hraně 9. května 1967, kdy tu
vykolejil osobní vlak vedený lokomotivou řady T 334.0. Zvítězilo
řešení rozsáhlé opravy tratě.

Start pochodu prvního dne byl v pátek 24. září
za krásného počasí u nádraží v Lietavské Lúčce.
Po kratším hledání modré
turistické značky se všichni vydali na cestu mírným
stoupáním kolem klasicistního zámečku do vesnice
Lietava a odtud následoval
výstup na rozlehlé zříceniny hradu Lietava – druhého
největšího hradu na Slovensku. Odměnou všem
byly nádherné výhledy
na širé okolí. Následovala
cesta lesem do malé vesnice Podhorie a na Roháčské
sedlo. Odtud vedla trasa
po modré značce s nádhernými výhledy na amfiteátr
Súľovských skal do vesnice Súlov.
V sobotu jsme pochodovali na zříceninu hradu Hričov a dále po stále
stoupající červené značce
až k vrchu Roháč. Po žebřících jsme vylezli na zříceniny hradu Súľov a pak
přišel na řadu strmý sestup
mezi skalami. Odměnou
byl rozhled po nádherných skalních uskupeních
umocněný azurově modrou
oblohou.

Změny ve Studénce

Kdysi při stavbě bílovecké dráhy Studénka neprojevila zájem
o zřízení zastávky. Postupem
času se ale zástavba obce rozšiřovala až do oblastí, kudy procházela bílovecká trať. Díky úsilí
samosprávy se podařilo 29. května 1994 zprovoznit zastávku Studénka město.
Velké stavební úpravy přinesla stanici Studénka modernizace koridoru. Komplexní
rekonstrukce osobního nádraží v letech 2001–2003, na níž je
pro cestující asi nejviditelnější
stavba nové výpravní budovy, se
dotkla i bíloveckého nástupiště. Na novém nástupišti je postaven zděný přístřešek, jehož
součástí je i vstup do podchodu,
spojujícího nástupiště s novou
budovou. 
Petr Hrudička

Nedělní cesta vedla vzhůru do sedla pod Havraní
skalou a mírným sestupem do vesnice Vrchteplá
a zamlženým lesem do vesnice Kostolec. Drobné mžení se proměnilo v trvalý
déšť, a tak cesta připomínala jílovitou klouzačku
s minimálním rozhledem. Závěrečná část pochodu vedla přes Kostoleckou
a Manínskou tiesňavu
do vesnice Povážská Teplá. Večer byl pak věnován
nejen vstřebávání zážitků
z jednotlivých cest, ale i sušení oblečení. Všichni se
ale shodli, že se turistická
akce vydařila.
Jan Fridrich


Díl 27.: Mráz mi běhá po zádech i dnes
O tom, jak se rázem
může změnit cíl
vaší cesty. Místo
do kanceláře jedete
na nehodu.

V

lak nikde, cestující podupávali zimou, informace o zpoždění žádné. Šel
jsem do dopravní kanceláře, což
obvykle nedělám, pozdravil jsem
se s výpravčím a hned jsem poznal, že něco není v pořádku.
„Tak co, zase padla mašina?“ zeptal jsem se. Odpověď byla neslaná, nemastná. „Když já pořádně
nevím, on mi Pepa nebere telefony. Možná že se srazil osobák
s mašinou.“ Zavolal jsem si pro
nehodové auto, povolal do služby dozorčího sousední stanice a místo do kanceláře jsem jel
na nehodu. Na místě jsem zjistil,
že sice ke srážce vlaků nedošlo,a-

le... Uvedu raději holá fakta, názor si udělejte sami.
Ve 4.22 hodin byl vypraven
ze stanice M. vlak Os 7621 proti Lv 7640, který stál zapomenutý u vjezdového návěstidla. V té
době byla pochopitelně tma a ještě k tomu mlha. Výpravčího jsem
našel ve stanici spícího na lavici,
zahaleného v alkoholovém oparu. Byl zcela na šrot, neschopen
komunikace.

Fiktivní záznamy
v dopravním deníku

Oba signalisté i výpravčí sousedních stanic uvedli do protokolů,
že se výpravčí J. Š. choval po celou noční službu normálně, jako
vždy. Jako vždy?! Jízdy vlaků probíhaly sice dle jízdního řádu, ale
dopravní dokumentace neodpovídala skutečnosti. Výpravčí
vůbec nevedl Splněný grafikon
vlakové dopravy na odbočné trati D3. V dopravním deníku chy-

Š

el jsem, jako již tolikrát,
na první ranní vlak. Měl
jsem službu na regionálním
inspektorátu Generální inspekce, což znamenalo posbírat, prověřit a utřídit všechny
mimořádnosti, které se staly
během posledních 24 hodin.
Obyčejně vlak přijížděl z jedné
strany a já přicházel na nádraží ze strany druhé. Ale toho
24. ledna 1997 bylo všechno jinak.

běly odhlášky, čísla vjezdových
kolejí, hlášení volnosti vlakové
cesty. Vlak Lv 7640 byl v deníku
zapsán, vlak 7621 nikoliv, i když
byl nabídnut, přijat a vypraven.
Poté, co vlak Lv 7640 zastavil
před návěstí Stůj vjezdového návěstidla, se strojvedoucí opakovaně, leč marně, snažil navázat
vysílačkou spojení s výpravčím.
Po deseti minutách popojel několik metrů ke vjezdovému návěstidlu až do úrovně telefonu.
Zastavil 16 metrů před návěstidlem a nevědomky tak zlepšil rozhledové podmínky na svůj vlak.
Oba signalisté zapsali vlak Lv
7640 do záznamníku volnosti vlakové cesty na kolej č. 1, aniž by
jim výpravčí nařídil přípravu volnosti vlakové cesty pro tento vlak.
Vlak Os 7621 byl vypraven výpravčím ze 3. koleje, rozjel se na rychlost 41 km/h a pak strojvedoucí
naštěstí uviděl světlo reflektoru
a následně i poziční světla proti

stojícího hnacího vozidla a podařilo se mu osobní vlak zastavit
tak, že ke srážce nedošlo.

Službu trávili v restauraci

Provoz obnovil teprve přivolaný dozorčí provozu. Když se mně
konečně podařilo výpravčího
probudit, pokusil se ujet domů
autobusem. V lékařském zařízení později ztropil scénu a odmítl odběr krve. Civilisté z místní
restaurace potvrdili, že výpravčí
J. Š. během noční směny navštívil restauraci a opakovaně požíval alkohol. Kromě toho vydal
řidiči výlukového autobusu klíče od dopravní kanceláře, která
zůstala otevřená. V hospodě s výpravčím byli i oba signalisté. Zda
pili alkohol, nebylo doloženo. Výpravčího však vidět museli…
J. Š. již nikdy žádný vlak nevypravil a mně pokaždé při jízdě přes
stanici M. běhá mráz po zádech.
Divíte se?  Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Modelová železnice
ve Skalsku

41/2010

Šlechtická sídla na střední Moravě

P

etr Vidner ze Skalska,
provozovatel zmenšené,
ale funkční parní železnice, zve ve čtvrtek 28. října
od 10 do 17 hodin na jízdy
parní mašinkou ve Skalsku
(čp. 20) poblíž Mladé Boleslavi. Hlavně dětem nabízí
možnost svezení na vláčku
taženém parní lokomotivou a prohlídku tamního muzea parních strojů
– modelů. Za trvalého deště může být akce zrušena. K výletu do Skalska
můžete použít osobních
vlaků jedoucích z Mělníka anebo Mladé Boleslavi.
Více informací na telefonu 608 818 990 nebo stránkách http://vidner.net/
mala-draha-skalsko.

Výlov Hradeckého
rybníka u Tovačova

Bouzov. Pohádkově vyhlížející hrad vděčí za svou nynější podobu rakouskému arcivévodovi Evženu Habsburskému, který si zde vybudoval letní sídlo.

O

bčanské sdružení Kroměřížská dráha vás zve
na tradiční výlov Hradeckého rybníka, k němuž o víkendu 23. a 24. října budou
v letošním roce naposledy
vypraveny zvláštní vlaky
na trati z Kojetína do Tovačova. Sedm párů vlaků
bude pendlovat na místní
dráze, na které je od roku
1981 zastavena pravidelná
osobní doprava a jejíž další provozování je ohroženo. První z vlaků vyjede už
z Kroměříže v 7.55 hodin,
z Kojetína v 8.13 hodin.
K podrobnému jízdnímu
řádu a dalším zajímavostem se proklikáte přes
www.kmd.bilysklep.cz.

Dvě akce
na konec října

V

e dnech 30. a 31. 10. by
se měly uskutečnit jízdy pro veřejnost na trati Velké Březno – Zubrnice, která
patří jako muzejní železnice spolku Zubrnická muzejní železnice. Na stránkách
www.zmz.cz by včas měly
být podrobnosti, ale dočtete se tu i řadu zajímavostí
o opravě této dráhy a realizovaných akcích. Za druhou
akcí tento víkend můžete
vyrazit na Slovensko. Tady
připravuje Spoločnosť považskej dráhy Žilina jízdy zvláštních motorových
vlaků vedených svým Hur-

Do konce října máte
ještě možnost udělat si
výlet na hrad či zámek
ve vašem blízkém
i vzdáleném okolí. Pak
se zavřou na několik
měsíců brány a vy
budete muset čekat
zase až do dubna.

V

ýraznou dominantou východního Mohelnicka je
hrad a zámek vypínající se na kopci nad městem Úsov.
Jeho dějiny sahají až do poloviny
13. století, poprvé byl zmíněn kolem roku 1260. Hrad je unikátní ukázkou tzv. francouzského
kastelu, tedy pravidelného hradu s větším počtem okrouhlých
věží, které umožňovaly aktivní
obranu.

Lovecké trofeje i strašidla

Z mnoha majitelů zmíníme pány
z Vlašimi, kteří hrad drželi v zástavě během 15. století. V této
době bylo postaveno tzv. Vlašimské křídlo, v němž je dnes umístěna interaktivní poznávací
expozice věnovaná zejména dětem – ve sklepeních paláce můžete projít labyrintem se strašidly.
V roce 1597 získávají panství Lichtenštejnové a zůstávají zde až
do roku 1945. Významně zasahují
do architektury, středověký hrad
se proměňuje na zámek.
Jan II. z Lichtenštejna zakládá
v roce 1898 zámecké lovecké muzeum. Jeho těžištěm se stávají lovecké trofeje dovezené z výprav
do Afriky, Indie či Polska. Sbírky
čítají více než 4 tisíce exponátů,
kuriozitou je zbrojnice se sbírkou
zabavených pytláckých zbraní.
Unikátní lovecko-lesnické muzeum zůstalo v původní podobě již
více než sto let. V areálu zámku se

nachází i budova staré školy s expozicí věnovanou historii střední
lesnické školy, která tu byla založena již v roce 1852. Její tradice
pokračuje dodnes, byť nyní sídlí
v Hranicích. Ve třetím patře zámku si můžete prohlédnout dílo
akademického malíře Lubomíra
Bartoše, jemuž byl zdejší kraj velkou inspirací.

Luxusní pohádkový hrad

Krajině na jih od Mohelnice vévodí hrad Bouzov. Založen byl
počátkem 14. století a prvním
doloženým majitelem byl Búz
z Búzova. Mezi dalšími majiteli figurují i páni z Kunštátu, dokonce též otec Jiřího z Poděbrad.
Proto existují domněnky, že právě
Bouzov by mohl být rodištěm husitského krále. V roce 1696 získává
hrad řád německých rytířů. Jejich
hlavní sídlo bylo však až v Bruntále, hrad začal chátrat a na konci 19. století z něj zbyly prakticky

pouze ruiny. Okolní krajina a atmosféra místa se však natolik zalíbila tehdejšímu velmistrovi řádu,
arcivévodovi Evženu Habsburskému, že se rozhodl přebudovat Bouzov na velkolepé letní sídlo.
Romantická přestavba hradu
probíhala na přelomu 19. a 20.
století, hlavním architekterm
byl profesor mnichovské techniky a specialista na rekonstrukce
středověkých objektů Georg Hauberisser. Luxusní sídlo, které vypadá na první pohled jako gotický
hrad, uvnitř ukrývá veškerý dostupný komfort včetně ústředního topení, koupelen s teplou
vodou a splachovacích záchodů.
Líbivá krása, množství věžiček,
komínů, arkýřů, cimbuří a červeno-bílé okenice by se snad mohly někomu jevit v našem prostředí
cizorodé. Tento nesoulad rozhodně netrápí filmaře, hrad se stal dějištěm mnoha pohádek. Zmíníme
alespoň tu nejznámější – O prin-

FOTO Jiří berger (3x)

cezně Jasněnce a létajícím ševci.

Uprostřed kruhového
parku a lipových alejí

Zámek v Náměšti na Hané není
sice viditelný z takové dáli, nicméně letecký snímek předvádí jeho
jedinečné architektonické řešení.
Ferdinand Bonaventura z Harrachu nechal v 60. letech 18. století
vybudovat nový areál v moderním
klasicistním baroku. Stavba je
ovlivněna francouzským stylem,
což dokládá mansardová střecha
s vikýři a rizalitem. Celek tvoří patrová hlavní budova a přízemní
postranní křídla, která se oblouky napojují na dva pavilony uzavírající bránu. Zámek leží uprostřed
kruhového parku, jímž vedou čtyři lipové aleje. Součástí bohatých
sbírek je proslulá expozice kočárů
olomouckých biskupů a arcibiskupů, historické dětské kočárky
a sbírka míšeňského porcelánu.
saskia Bergerová

jak se tam
dostat vlakem

V

Náměšť na Hané. Zámek v klasicistně barokním stylu zaujme

šechny tři zámecké objekty jsou dostupné železnicí.
V Náměšti na Hané je železniční stanice přímo ve městě. Při cestě na Úsov je možné
jet do Zábřehu nebo do Mohelnice a dále pokračovat autobusem. Případně lze využít
nejbližší železniční zastávku
v Troubelicích a odtud přibližně 4,5 kilometru pěšky. Mohelnice je vhodná železniční
stanice i pro cestu na Bouzov,
taktéž je pak nutno přestoupit
na autobus.

návštěvníky rozsáhlými sbírkami kočárů a míšeňského porcelánu.

Úsov. Ve sklepení paláce objevíte labyrint s interaktivními straši-

dly. Po bývalých majitelích zde zbylo přes 4 tisíce loveckých trofejí.

Město jménem Laugaricio neboli Trenčín
vínkem (M 131.1443) k připomenutí 100. výročí trvání
tratě Nemšová – Lednické
Rovne.

Oblastní přebor
ve squashi

O

dborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC zve
všechny na oblastní kolo Morava ve squashi pro rok 2010.
Koná se 2. listopadu ve sportovním centru OMEGA Olomouc. Sraz je před restaurací
sportovní haly UP Olomouc
(přízemí) v ulici U sportovní haly 2. Přihlášky posílejte do 26. října e-mailem
na vtom13@seznam.cz. (mn)

Slovenské město
Trenčín nabízí
cestovatelům
nedobytný hrad,
festival Pohoda music
i lesopark Brezinu.

O

blast dnešního Trenčína
je osídlená již odpradávna. V roce 179 na tamním
území pobývali římští vojáci
a z této doby také pochází původní název Laugaritio, dnes psané
také jako Laugaricio.

V centru středního Pováží

Velmi známá postava z historie
je Matúš Čák, který z trenčínského hradu neoficiálně vládl celému Slovensku v letech 1302 až

1321. Hrad v Trenčíně byl po celá
staletí považován za nedobytnou tvrz. Nikdy se jej nepodařilo, díky umístění na vysoké
skále, dobýt, pouze jednou se ho
povedlo vyhladovět. Trenčínský
hrad je jednoznačně dominantou
města a patří ke třem největším
hradům na Slovensku.
V druhé polovině 19. století se
Trenčín stává významným obchodním a průmyslovým centrem středního Pováží, kde
vzniklo mnoho firem, peněžních ústavů a současně se dokončilo významné železniční
spojení se Žilinou. Za první Československé republiky se v městě rozrostl především oděvní,
potravinářský a strojírenský
průmysl, později se začíná formovat výstavnictví.

Přijeďte na festival nebo
na túry do okolních hor

Tvrz na skále se nedá dobýt, jen
FOTO autor
vyhladovět.

Do Trenčína se lze pohodlně dostat vlakem, a to jak ze směru
od Bratislavy, tak i z opačného
směru od Púchova, resp. Žiliny.
Směrem od Bratislavy se prakticky až po Trenčín cestuje po moderní koridorové trati, jejíž
výstavba pokračuje dále směrem
na Žilinu. Trenčín měl odjakživa významnou polohu pro celou
Evropu. V současné době se město proslavilo v celé Evropě Pohoda music festivalem, který se zde
koná více než deset let. Sjíždí se
na něj každé léto turisté z celé
Evropy.
V okolí města lze podniknout řadu pěších a horských
túr. A tak se po prohlídce hradu
a malebného historického cen-

tra, kde se lze stavit na občerstvení v některé z příjemných
hospůdek, můžeme vydat například do lesoparku Brezina.
Lesopark, který má rozlohu
více než dvě stě hektarů, byl
ještě začátkem 19. století holým kopcem nad městem. Trenčianský archivář a farář Ľudovít
Bonaventúra Stárek (1803–1863)
začal tento kopec systematicky
zalesňovat. V těsné blízkosti
města dnes Brezina umožnuje ideální podmínky pro celkovou relaxaci. Určitě je dobré
absolvovat cestu po naučné
stezce, kde jsou na dvanácti informačních tabulích návštěvníkům poskytnuty informace
o všem, co se týká zmíněného
lesoparku.
MARTIN HARÁK

