Nezapomeňte
na změnu času
v neděli 31. října.
T ý den í k S k u p i n y Č esk é drá h y, a . s . | Č í s l o 4 2 | R očn í k X V II | 2 9 . ř í jna 2 0 1 0 | Cena 5 K č

Červení výpravčí
na vlárské trati

Kde lokomotivy
hledají mládí

Saúdská Arábie
sází na železnici

Podívali jsme se, jak pracují
naši zaměstnanci ve stanici
Nezdenice.
STRANA 2

V DPOV Přerov provádějí
vyvazovací opravy vozidel
elektrické trakce.
STRANA 4

Peníze získané z ropy míří
do vysokorychlostních tratí
a metra.
STRANA 5

krátce

sloupek
Dění na dráze
přes monitor

Plánovaná odstávka
lanové dráhy

O novinkách
vztahujících se k naší
společnosti nemusíte
jenom číst. Můžete se
i dívat a naslouchat.

N

a internetovém portálu www.cd.cz/tv pravidelně přinášíme informace
o dění na železnici. Každý
měsíc zde přibude několik
aktuálních reportáží. Snažíme se informovat i o no-

O

d 1. do 12. listopadu
bude mimo provoz lanovka na Ještěd. V této době
proběhnou pravidelné opravy a revizní práce. Během
odstávky bude vyměněna kabina číslo 1 za záložní
kabinu, která v minulosti
prošla opravou v ŽOS Nymburk. Zhotovíme také nové
koncovky tažného a přítažného lana kotvícího tuto
kabinu a detailně zkontrolujeme celé strojní zařízení
lanové dráhy.

Stříbrné místo
na WebTop100

Č

eské dráhy získaly druhé
místo v prestižní soutěži WebTop100, a to v kategorii Transport. Úspěch
naší společnosti je spojen
s ohodnocením internetových stránek www.cd.cz.
Je to již třetí cena v pořadí v historii webů Českých
drah, protože v minulosti
jsme již získali druhé a třetí místo za firemní stránky
www.ceskedrahy.cz. Dobrá
zpráva je, že segment dopravy byl v soutěži jako jeden
z mála hodnocených oborových sekcí hodnocen jako
skupina kvalitních uživatelsky vstřícných webů. Naopak k ostatním skupinám
bylo poměrně dost připomínek a výhrad.

Vanessa Mae
v Pendolinu

Jiří Ješeta
Výkonný ředitel
pro obchod
a marketing

BRÁNA DO KRAJE. Výpravní budova olomouckého hlavního nádraží postupně prochází náročnou rekonstrukcí.

Investice na Olomoucku
Jen v Olomouckém
kraji zajišťují České
dráhy každý rok
rozsáhlé rekonstrukce
i běžné opravy
nádražních budov
v řádu desítek
milionů korun.

R

egionální správa majetku
Olomouc má na starosti více než 1 300 objektů.
Pokud vezmeme pouze výpravní budovy, dostaneme se k číslu
173. České dráhy musí zajišťovat běžnou údržbu těchto budov,
ale také investovat do jejich rekonstrukcí. V současnosti se
největší péče věnuje hlavní olomoucké budově a železniční stanici v Jeseníku.

Olomouc hlavní nádraží

S

větoznámá houslistka Vanessa Mae cestovala Pendolinem. Umělkyně
použila dne 19. října spoj
ve 13.26 hodin z Prahy hlavního nádraží do Ostravy
hlavního nádraží, přičemž
cestovala 1. vozovou třídu.
Vanessa Mae jela vlakem
společně se svým štábem
a malinkatým pejskem čivavou. Houslistka podle vyjádření své mluvčí ocenila
klidný a plynulý chod soupravy. Byla prý překvapena,
jaké ticho je uvnitř Pendolina během jízdy.

Nádražní haly
dostaly monitory

C

estující na dvou nejvýznamnějších ostravských nádražích, hlavním
a svinovském, mohli zaznamenat velké plazmové
obrazovky ve vestibulech.
Novinku zavedly České
dráhy v součinnosti s Moravskoslezským krajem.
Touto formou jsou totiž
naši zákazníci informováni o turisticky zajímavých
místech regionu. Aktivita
je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím
Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko.
(tis, hop, mn)

FOTO michal málek

Rekonstrukce výpravní budovy
krajské metropole byla zahájena
v roce 2009. Finanční prostředky přitom ČD zajistily výhradně z vlastních zdrojů. Cestující
již dnes užívají budovu, kde je

opraven vstup i východ do haly,
rekonstrukcí prošla střecha,
elektrorozvody či kanalizace.
Vznikla nová restaurace, sociální
zařízení a také komerční prostory. Kompletně se vyměnila dlažba ve vestibulu s vodicími pásy
pro nevidomé a vyčistila se fasáda budovy. Náklady už dosáhly
18,5 milionu korun.
Do konce roku plánují ČD
opravu střechy nad prvním nástupištěm včetně opravy žlabů
a všech vstupních dveří. Dokončí se i venkovní soklový obklad
budovy. Během prvních měsíců příštího roku se vrátí práce
do vestibulu, kde vzniknou nové
pokladny a sjednotí se obklady
a celý interiér vestibulu.

Jeseník

Výpravní budova v Jeseníku také
prochází komplexní rekonstrukcí a České dráhy plánují ukončení prací do konce února příštího
roku. Poslední etapa oprav bude
stát necelých 19 milionů korun.
Nová je fasáda, vyměněna byla
okna i dveře. Proběhly i dispoziční změny a vznikl nově i komerční prostor. Zcela nové jsou

MÍSTA VELKÝCH
REKONSTRUKCÍ
• Olomouc hlavní nádraží
• Jeseník
• Uničov
• Lipník nad Bečvou
• Přerov
• Šternberk
• Prostějov místní nádraží

pokladny, čekárna, stejně jako
sociální zařízení.
Samozřejmostí jsou stavební činnosti, které přímo souvisí
s kompletní rekonstrukcí objektů (rozvody) a které nejsou na první pohled cestujícímu patrné.
V poslední fázi se musí provést
odbourání části objektu, zrekonstruuje se kanalizace a modernizací projde nádražní restaurace.
Zpevňovat se po dostavbě a úpravách budou i okolní plochy. Část
takto vzniklých ploch bude využita jako zastávka městské do-

pravy a pro parkování osobních
automobilů.

Plány pro další stanice

Vznikají plány na rekonstrukci
uničovské výpravní budovy. Objekt bude zmenšen o první patro,
plánuje se oprava přístřešku nad
prvním nástupištěm. Navržena
je také rekonstrukce budovy v Lipníku nad Bečvou. Počítá se s výměnou střešního pláště, oken,
a zateplením objektu. V nadcházejícím roce rovněž vznikne projekt na opravy nádraží v Přerově.
Fasáda památkově chráněné budovy v pohledu od prvního nástupiště se vrátí do původní podoby.
V současnosti se také zvažují
dvě studie na rekonstrukci nádraží ve Šternberku, kde samospráva připravuje nové autobusové
nádraží. V rámci větších investic
se ještě letos vypracuje projektová dokumentace na zateplení
a rekonstrukci nádraží v Prostějově, kde město plánuje odkoupit
přilehlé pozemky a celé okolí budovy získá zcela nový vzhled. Kromě toho proběhne řada menších
oprav v dalších stanicích kraje.

Kateřina Šubová

V Lužné udělali tečku za sezonou
Sluneční paprsky se
opíraly do kotlů parních
krasavic. Babí léto
tvořilo kouzelnou kulisu
pro konec sezony.

Přímo v depu dělal zejména dětem radost motorový vůz
s parním pohonem M 124.001 přezdívaný Komarek. Opravdovým
magnetem a hvězdou pro fotografy bylo však elegantní Mikádo
387.043. Majestátní předválečná
rychlíková lokomotiva slavila již
čtyřicáté výročí od ukončení jejího pravidelného provozu. Každou
celou hodinu se zelená krasavice
otáčela na točně depa.

P

ředposlední říjnový víkend
byl v Depu historických vozidel v Lužné u Rakovníka
ve znamení páry. Rušný provoz šesti parních strojů najednou nenasvědčoval tomu, že jde o poslední
letošní akci a že se brány historického muzea Českých drah přes
zimu uzavřou. Zejména sobotní
počasí tomuto svátku všech milovníků historických vozidel přálo. Návštěvníky muzea neohřálo
jen slunce, ale i pohyb po areálu,
protože ve všech jeho koutech se
opravdu bylo na co dívat.

Předválečný tříválec
v hlavní roli

„Přijel jsem s rodinou. Byl jsem
tu v červnu na setkání Šlechtičen
a naprosto mě to ohromilo. Chtěl

Pouze zdánlivý spánek

jsem, aby ty úžasné stroje viděly
i moje děti. A zatopené Mikádo
byla prostě povinnost,“ vysvětluje důvody k dlouhé cestě Jan Strejček z Olomouce. Vidět pohromadě
tolik strojů, kterým pára opět rozhýbala jejich rozvody, se poštěstí jen párkrát do roka. Jako David
mezi Goliáši působila úzkoroz-

chodná parní mašinka Poldi č.7
ze sbírek Národního technického muzea, která neúnavně vozila nejmenší návštěvníky po ovále
v areálu depa. Opodál oddychovala Němka 555.0301 patřící Klubu
historie kolejové dopravy. Zauhlovací jeřáb zbrojil jak Papouška
477.043, tak Všudybylku 354.195.

Ještě jedno překvapení přichystali pořadatelé fanouškům železné
dráhy. Bylo jím premiérové představení čerstvě zrenovovaného
Hektora T 458.1190, který o víkendu vozil zvláštní vlaky do Stochova. Tam si veřejnost mohla
během pobytu vlaku prohlédnout čekárnu T. G. Masaryka.
Zimní spánek historického depa
je ale jen zdánlivý. Udržení historických vozidel v provozu totiž
vyžaduje práci i mimo muzejní
sezonu. Už se ale těšíme na jaro.
VÁCLAV RUBEŠ

vinkách ve světě, jak se
můžete přesvědčit v příspěvcích z letošního veletrhu InnoTrans, který hostí
jednou za dva roky německé hlavní město Berlín.
Další avizovanou novinkou, na kterou se mohou
těšit již od letošního prosince cestující v Plzni, je
průjezdná vlaková linka vedoucí z Blovic přes krajské
město do Kozolup.
V těchto dnech dokončujeme reportáž o výstavbě nové výpravní budovy
na horním nádraží v Karlových Varech, jejíž podoba
byla před nedávnem oficiálně představena přímo
v tomto lázeňském městě. V plánu máme rovněž
prezentaci úspěšného projektu pro školy a dětské
kolektivy. Od nového školního roku se mohou vydat
na výlet také do Olomouce a Brna. Představíme i zajímavou výstavu jednoho
z partnerů projektu. Od 12.
prosince začne platit nový
jízdní řád, který přinese
nejen změny v jízdě vlaků,
ale také v tarifní oblasti.
Také o tom budeme informovat cestující v internetové televizi Českých drah.
O chystaných změnách
se samozřejmě podrobně dočtete také v týdeníku
Železničář.

anketa
Kam jedete poslední
víkend v říjnu?
JIŘÍ BĚHÁLEK

Olomouc, řidič
Zatím máme naplánovaný výlet
do přírody, ale
ještě to není jisté. Určitě se ale budeme zajímat o nějakou mikulášskou
jízdu.

VĚRA KŘEPELKOVÁ

Zábřeh,
v domácnosti
Zrovna jsem se
vrátila z Anglie, takže mám
docela napilno. O víkendu si dám určitě od cestování na chvíli pohov a budu
odpočívat.

HANA AXMANNOVÁ

Praha, PR
a marketing
Po nedávném
Dni železnice se
opět chystám
z Prahy na Moravu. Vlak
z Olomouce do Šternberka mi připomene nádherná
studentská léta.
(ski)

2

Aktuality

nabízíme
Místenky
zaručí pohodlí
Za příplatek může
cestující získat jistotu, že
během jízdy bude sedět
na vyhrazeném místě.

P

rodej místenek začíná
zpravidla už dva měsíce
před plánovaným odjezdem
vlaku. Ukončení prodeje závisí na druhu vlaku, obvykle
se ale jedná o dvě hodiny před
pravidelným odjezdem z jeho
výchozí stanice, přičemž
u vlaků SuperCity a obecně
u spojů s povinnou rezervací to je možné přímo až do odjezdu z nástupní stanice.
Základní cena místenky pro
rychlíky, spěšné vlaky a vlaky
vyšší kvality činí 70 korun,
pro držitele In-karty/Rail plus
35 korun, v případě spojů SuperCity je cena 200 korun,
pro držitele In-karty/Rail plus
100 korun.

42/2010

Desátá Regionova pro kraj
deponován v Olomouci. Zájemci o pořízení posledních snímků
těchto motorových vozů na trati by si tedy měli pospíšit, aby to
stihli do nového jízdního řádu.
Motorové vozy 831 jsou deponovány v PP Šumperk a jezdí
na vozebních ramenech do Jeseníku a Olomouce. Vozy řady
851 ještě jezdí na ramenech Olomouc – Uničov – Šumperk, dále
do Jeseníku a do Krnova.

Za účasti nejvyšších
představitelů Českých
drah a samosprávy
byla zprovozněna
další Regionova pro
Olomoucko. Jednalo
se o symbolický krok
na cestě za zvýšením
kvality dopravy
na místních spojích.

Regionovy jezdí
téměř pět let

N

a tratích Olomouckého
kraje jezdí už deset částečně nízkopodlažních Regionov: šest třívozových a čtyři
dvouvozové. Vedle Regionov jezdí
na trati z Olomouce do Moravského Berouna převážně na spěšných
vlacích a rychlících moderní motorové vozy 843 a řídicí vozy řady
954. Jejich nasazení na další tratě
umožní od nového jízdního řádu
rušit přestupy ve stanici Uničov
ve směru na Šumperk. Po padesáti letech provozu naopak končí aktivní služba dnes již zastaralých
motorových vozů řad 851 a 831.

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY. Slavnostní odevzdání desáté Regionovy
cestujícím proběhlo ve veselé atmosféře.

Foto autor (3x)

Desetileté
smlouvy pomáhají

Kromě toho nabízíme skupinám cestujících o počtu 12
a více osob, že si mohou zajistit místenky s výraznou
slevou, a to 15 korun za osobu. Tyto skupiny mají rovněž možnost objednat si
místa ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků
a rychlíků, do kterých normálně nelze místenku zakoupit. Tato služba je však
platná nejpozději sedm dnů
před plánovaným odjezdem vlaku. Za zajištění jednoho místa si účtujeme 15
korun. Současně si však vyhrazujeme právo takovou objednávku zrušit, pokud ji
nelze z provozních důvodů
zabezpečit. Rezervační doklad vždy platí jen ve spojení
s platným jízdním dokladem a do konkrétní stanice (zastávky), která je na něm
uvedena. Přesné podmínky naleznete na www.cd.cz.

(red)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 16.–22. října

Čtvrtou soupravu motorové jednotky Regionova Trio předaly České dráhy Olomoučanům
za účasti vrcholového vedení Českých drah, zástupců Olomouckého kraje a dalších hostů ve středu
20. října. Jak uvedl generální ředitel ČD Petr Žaluda před slavnostním přestřižením pásky,
předání této soupravy představuje zhmotnělý výsledek spolupráce Českých drah a Olomouckého
kraje a je odpovědí všem kritikům podepsaných desetiletých
smluv mezi ČD a kraji.
Zmíněnou smlouvu mezi
Olomouckým krajem a národ-

Kredenc a Krokodýl
zamíří do zálohy
■ 12 % pozitivní
■ 2 % negativní
■ 0 % ambivalentní
■ 86 % neutrální

V

ýrazně pozitivní ohlas
stále v médiích vyvolává zveřejnění plánů
na výstavbu nové výpravní budovy ve stanici Karlovy Vary. Příznivý ohlas
má v médiích také předání
nové Regionovy Olomouckému kraji, představení
plánu Českých drah na obnovu vozidlového parku
a rekonstrukci nádražních budov. Kladný ohlas
tradičně vzbuzuje vypravování historických vlaků
spojených s regionálními
akcemi.
Významnou mediální pozornost má plánovaný převod 9 500 zaměstnanců
Českých drah do Správy železniční dopravní cesty. Média se vrací také k zavedení
metropolitní vlakové linky v Plzni. Stále je vnímáno spíše kladně, ale místní
obyvatelé doufají, že vlak
bude časem jezdit ve větší
frekvenci. Média informují
také o nových požadavcích
na kvalitu hromadných dopravních prostředků, které
vyplývají ze členství České
republiky v Evropské unii.

do tří let už
cestující svezou
nové elektrické
jednotky.
KROKODÝL. Jednotky řady 851 v prosinci skončí v provozu.

výroba regionov
pomáhá vývoji
zaměstnanosti
v regionu.
ním dopravcem vysoce ocenil
i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, který řekl,
že je pro kraj nejen ekonomicky výhodná a pro cestující užitečná, ale představuje i důležitý
vliv na zaměstnanost v regionu. Náměstek hejtmana Alois
Mačák rovněž doplnil, že desetileté smlouvy jen v letošním
roce zachránily přes 12 procent
regionálních tratí a umožňují
využívat příspěvky EU prostřednictvím Regionálního operačního programu.

Motorové jednotky řady 814.2
Regionova Trio budou od nového jízdního řádu jezdit
na ramenech mezi Olomoucí
a Moravským Berounem, Olo-

Šumperská firma Pars nova dodala Českým drahám už 137
dvouvozových jednotek Regionova a 24 v třívozové verzi. Poslední dvě z uzavřeného kontraktu
jsou před dokončením na výrobní lince. Motorové jednotky řady
814 se v Šumperku začaly vyrábět před více než čtyřmi lety.
Jak uvedl generální ředitel Pars
nova Tomáš Ignačák, v současné době se připravuje výroba třetí
série v počtu 62 kusů. Vyznačuje se řadou dalších úprav a zlepšením komfortu a provozních
vlastností.

HOSTESKY. Kostýmy organizátorů budily pozornost.

využití Regionov na Olomoucku

1
2
3

Olomouc – Drahanovice,
100 procent spojů
Olomouc – Moravský Beroun, 80 procent spojů
Olomouc – Uničov,
70 procent spojů

moucí, Uničovem a Šumperkem
nebo mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem, Šumperkem
a Hanušovicemi. Celkem pět zastaralých motorových vozů řady
851 Krokodýl a čtyři řady 831 Kredenc se zhruba po padesáti letech aktivní služby přestanou

4
5
6

Šumperk – Uničov,
90 procent spojů

Zábřeh na Moravě – Šumperk,
40 procent spojů
Šumperk – Hanušovice – Jeseník, 30 procent spojů

vyskytovat na běžných spojích
Olomouckého kraje, poslouží
jako provozní záloha a postupně budou demontovány. Výjimku představuje motorový vůz
851 005-9, který se zachová pro
muzejní účely v DHV Lužná u Rakovníka a bude pravděpodobně

Kromě Regionov se v Pars
nova připravují další novinky.
„Do konce roku dokončíme prototyp modernizace motorového
vozu 842, po němž by následovala série 37 kusů během dvou
dalších let. Novinkou z technického hlediska je příprava
prototypu řídicího vozu, který
dokončíme v zimních měsících.
Bude na velmi vysoké technické
úrovni a bude umět komunikovat s nejmodernějšími elektrickými lokomotivami,“ dodává
Tomáš Ignačák. Jen s projektem
Regionova je v Šumperku vytvořeno a vázáno přibližně 250
pracovních míst. Další stovky
pracovních míst jsou na Regionovu vázány u dodavatelů komponentů a dílů, roztroušených
po celé ČR.
Podle náměstka generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonína Blažka se obyvatelé
Olomouckého kraje dočkají výrazně vyššího komfortu u regionálních spojů do tří let.
U nákupu nových vozidel se počítá s využitím prostředků EU
z Regionálních operačních programů. Pro Olomoucký kraj to
znamená, že v průběhu let 2012
a 2013 se na zdejších tratích objeví nové elektrické nízkopodlažní jednotky. Dvě soupravy budou
jezdit na trati mezi Nezamyslicemi a Olomoucí přes Prostějov,
třetí mezi Zábřehem a Šumperkem. Kromě toho České dráhy
pokračují v modernizace současného vozidlového parku.
IVAN SKULINA

U červených výpravčích na Vláře
Zaměstnanci ve stanici
Nezdenice pracují
již několik měsíců
s elektronickým
dopravním deníkem.

podmínkách v zimě uklízejí přístupové cesty a nástupiště
od sněhu, a to až do příchodu zaměstnanců SDC,“ říká dozorčí.

S počítačem to jde rychle

D

íky rozvoji techniky vídáme na našich tratích stále
méně výpravčích s červenou čepicí. U kolejí mezi Starým
Městem u Uherského Hradiště
a Vlárským průsmykem ve Zlínském kraji je ale dosud potkáte.
Na Vláře, jak železničáři říkají trati 341, prozatím obsluhují
právě takzvaní červení výpravčí.

Co všechno musí stihnout

V polovině letošního roku byl
v nezdenické stanici zřízen elektronický dopravní deník, který
byl zároveň upraven pro komunikaci v aplikaci GTN ve stanicích
Uherský Brod a Bojkovice. „Všichni výpravčí byli řádně proškoleni a přes počáteční nedostatky se
s novou aplikací elektronický do-

S ÚSMĚVEM. Marta Kročová si na techniku nestěžuje.
pravní deník plně sžili. V tamní dopravní kanceláři najdeme
mimo jiné elektromechanické zabezpečovací zařízení, doplněné elektromotorickými
přestavníky. Přestavení výhybek
se provádí řadičem do příslušné
polohy a zajišťuje se elektrickými závislostmi,“ vysvětluje ře-

Foto autor

ditel brněnského Regionálního
centra provozu Pavel Surý.
Dozorčí provozu z PO Otrokovice Bohumír Gottfried doplňuje, že mezi povinnosti výpravčích
patří i prodej jízdních dokladů,
úklid služebních místností, čekárny a prostory sloužící cestující veřejnosti. „Při nepříznivých

„Na funkci výpravčí jsem autorizovala přímo v Nezdenicích v červenci 1987, ale musela jsem počkat
až do srpna, kdy jsem dovršila 18
let. Jinak bych nemohla tuhle
funkci vykonávat,“ říká s úsměvem jedna ze zdejších červených
výpravčích Marta Kročová.
„S elektronickým dopravním
deníkem jsem se naučila vcelku
rychle pracovat. Naštěstí mně
není počítač úplně cizí, takže
moderní techniku bez problémů akceptuji. Určitě to pomáhá
naší práci, protože stanicí projede denně více než čtyřicet vlaků
osobní dopravy a mimo to v poslední době došlo k nárůstu nákladních vlaků jiných dopravců,
kteří vozí materiál na stavbu rekonstruované stanice Bojkovice,“ doplňuje výpravčí.
MARTIN HARÁK

pro vás
Malby našich
železničářů
Členové ZS FISAIC
České dráhy důstojně
reprezentovali
na mezinárodní soutěži
výtvarného umění.

K

rásné přístavní chorvatské město Rijeka
hostilo ve dnech 9. až 12.
září účastníky 28. ročníku mezinárodní soutěže
výtvarného umění FISAIC. Delegace ZS FISAIC ČD
se zde společně s delegacemi Rakouska, Belgie,
Francie, Chorvatska, Ně-

Jarmila
Šmerhová
Výkonná
tajemnice
ZS FISAIC ČD
mecka, Rumunska a Švýcarska prezentovala kolekcí
třiceti děl svých členů. Organizace mezinárodní akce
fungovala na výbornou.
Úroveň vystavovaných děl
snesla tu nejpřísnější kritiku, jak o tom na slavnostním předávání medailí
a diplomů hovořil předseda poroty profesor Mario
Baldini z Porečského ústavu umění a archeologie.
Vyhodnocení celé mezinárodní soutěže se uskutečnilo v budově městského
archivu za přítomnosti zástupců Chorvatských
drah, představitelů města a generálního prezidenta
FISAIC Guye Gierse. Skvělou moderátorkou večera
byla tajemnice ZS FISAIC Chorvatských drah Tanja Horvat.
Ve stále sílící konkurenci se díla účastníků ZS FISAIC ČD umístila velmi dobře.
V nejsilnější kategorii malba (IA1 olej nebo akryl) –
volné téma získali zlatou
a bronzovou medaili Pavel
Hladík a Karel Pašek. Další bronzovou medaili v kategorii (IB) – kresba a tisk
obdržela Hana Popovičová. Certifikáty za 7. místo
v kategorii (IC) – skulptury
a instalace získal Tomáš Sunega, 10. místo v kategorii
IA1 získal Jaroslav Mokrý. V kategorii II. Železniční tematika se na 10. místo
dostal František Bodlák.
Všichni soutěžící obdrželi
za vystavená díla diplomy.
V závěru setkání prezident
FISAIC Guy Giers zdůraznil,
že takovéto smysluplné využívání volného času stimuluje železničáře k další
práci. Pokud tedy máte sklony k výtvarné práci, využijte šance a přidejte se k nám.
Vybraná díla českých železničářů najdete na straně 6.

změny
JAROSLAV KRÁL

Ředitel Odboru
compliance
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání dne 29. 9. 2010 schválilo s účinností od 1. 10. 2010
zřízení Odboru compliance
(O19) GŘ ČD a obsazení Jaroslava Krále do pracovní pozice ředitele tohoto odboru.

FILIP POTŮČEK

Ředitel Odboru
centrálního nákupu a logistiky
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání konaném
dne 30. 9. 2010 schválilo
s účinností od 1. 10. 2010 zřízení Odboru centrálního nákupu a logistiky (O8) GŘ ČD.
V této souvislosti obsadilo
Filipa Potůčka do pracovní
pozice ředitele zmíněného
odboru. Současně s účinností ke dni 30. 9. 2010 odvolalo Aleše Vavrejna z pracovní
pozice ředitele Odboru zásobování a odbytu.
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Marže podle významu klienta
O změnách v největší dceřiné společnosti
Českých drah se nyní hodně hovoří. Nový
management přehodnocuje obchodní politiku
a plánuje úsporná personální opatření.

M

ladého předsedu představenstva ČD Cargo Jiřího
Vodičku čtenáři Železničáře jistě dobře znají. Do firmy
sídlící v Lighthousu v Holešovicích občas jezdí na kole – z Berouna. Bicykly jsou jeho vášní, ale
na silnicích mu čím dál víc překážejí kamiony.
Podporujete záměry ministra
Bárty zvýšit mýtné? Autodopravci varují, že to jen přesune kamiony na menší silnice…
Rozhodně podporuji přesun nákladní dopravy ze silnic na koleje.
Nevidím důvod, proč by z Hamburku do Bratislavy mělo jet dvacet
kamionů, které navíc jedou pomaleji, když to zvládne jeden vlak.
Určitě tady je prostor pro oba typy
dopravy, ale přijde mi rozumné,
abychom to zkusili zkombinovat.
Na dlouhá ramena by železnice
měla být první volbou. Musíme
ale přizpůsobovat podmínky. Proto pracujeme na analýzách, kolik
vůbec činí náklady na silniční i železniční dopravní cestu. A jak se
posune celková cena služeb, když
uděláme nějaké úpravy. Chceme
panu ministrovi představit analýzu vlivu nákladů silniční a že-

lezniční sítě na nákladní dopravu
v ČR. Spolupracujeme v této věci
s profesorem Moosem.
Několikrát jste se v médiích
vyslovil k tomu, jak byste si
představoval výsledek hospodaření ČD Cargo. Jak toho chcete
dosáhnout?
Říkal jsem, že s ohledem na velikost majetku a aktiv by si v budoucnu ČD Cargo mělo dávat cíl
vydělat asi miliardu ročně. Dnes
už vidím, že takové číslo pro příští rok je z říše snů, že nepůjde tak
rychle hnout trhem. Naším primárním cílem je dostat firmu
v roce 2011 ze ztráty zpět do kladných čísel. Už teď chceme náklady příští rok přizpůsobit tak,
abychom při stejných výkonech
jako letos dosáhli vyrovnaného
hospodaření.
Ovlivňuje objemy přeprav stále
ekonomická krize?
Objemy nám rostou, ale krize mnohem více přitvrdila konkurenci.
Spousta konkurentů tvrdě snižovala své náklady a je schopna doslova
podbíjet ceny, takže my na to musíme reagovat. Na druhou stranu
vidím jako důležité zavést do ceno-

Jiří Vodička
Předseda představenstva
ČD Cargo

V

ystudoval České vysoké
učení technické Praha,
Fakultu strojní, obor Ekonomika a řízení podniku. V tomto oboru získal i doktorát.
Pracoval ve finančním sektoru, v top managementu
dnešní Fio banky a RM-Systému, české burzy cenných
papírů. Působil v odborných
asociacích a komisích, konkrétně v Asociaci pro kapitálový trh, ÚHOS nebo ČNB.
Od 25. srpna letošního roku
stanul v čele představenstva
společnosti ČD Cargo. Jako
hlavní úkol si stanovil navrátit firmu do ziskového hospodaření a napravit vztahy se
zákazníky. Bydlí v Berouně,
v těchto dnech s manželkou
očekává narození prvního
potomka.

vé politiky určité principy, přestat
s chaotickou neřízeností. Ta působí, že se dostaneme do ztráty a nejsme pak s to z ní vybřednout, ani
ji korigovat. Nevidím nic špatného
na tom poskytnout někomu slevu,
ale musím mít promyšleno proč
a na jak dlouho. Marže by měly
být řízené a odpovídat tomu, jak je
ten který zákazník významný a jak
s ním chceme vycházet. Nejde také
poskytovat slevy jen podle objemu.
Pak by to skončilo tak, že si velký
speditér nebo firma koupí významnou přepravní kapacitu ČD Cargo,
dostane na ni velkou slevu a dává
lepší ceny jakémukoliv menšímu
zákazníkovi, který by mohl jezdit
s námi přímo.
V nedávno firmou zveřejněných
výsledcích auditu mě zaujalo poměrně vysoké poskytování záporné marže…
To je potřeba upřesnit. Ano, když
spočítám jen zakázky se zápornou
marží, tak dojdu k publikovanému
číslu, které je přes 2 miliardy korun. Rozhodně to také neznamená, že by někdo ty dvě miliardy
prohospodařil. Chápu, že při krizi se některé přepravy jezdily pod
náklady a že se u dříve nasmlouvaných zvedly náklady a pak nebyla
síla zvednout i ceny. Ale zdůrazňuji, že manažerskou chybou bylo, že
cenová politika byla absolutně neřízená. Ceny se stanovovaly bez jakékoli synchronizace obchodního
portfolia.

Provozní ředitel ČD Cargo Špička v tisku uvedl, že početní stav
provozních zaměstnanců je sice
odpovídající, ale na generálním
ředitelství vidí asi stovku nadbytečných pracovníků. Souhlasíte s ním?
Připravujeme analýzy a určitě
na generálním ředitelství dojde
k personálním úsporám. Na provozních úrovních se chceme
detailně podívat na procesy. Rozhodně nebudeme škrtat plošně bez
rozmyslu, ale na druhou stranu
musíme najít ještě několik stovek
milionů korun úspor, abychom se
dostali do vyrovnaného hospodaření. To nebude zadarmo a bude to
samozřejmě mít vliv i na náš postup v rámci vyjednávání kolektivní smlouvy.
Jak s odstupem času hodnotíte rozsáhlé personální změny
v managementu ČD Cargo v posledních měsících?
Beru to, jako že se to stalo. Přišel
jsem na ČD Cargo do situace, která
byla jasně daná. Nyní se soustředím hlavně na to, co bude a jak to
máme dělat dál. Nemá smysl teď
řešit, jestli ten či onen něco měl,
nebo neměl dělat. Stavím tým,
chci, aby fungoval, věřím, že lépe,
ale rozhodně nevidím smysl se negativně nadbytečně vymezovat
vůči předchozímu vedení. Nedívám se na věci černobíle a ve firmě se v minulosti udělal taky velký
kus práce. 
Martin Navrátil

Katalog osobních vozů ČD – 30. díl

Bt
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bt

50 54 21-19

146

120 km/h

Výroba

Výrobce

1990–1991

MSV Studénka a.s.

V

ůz je čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy s dvěma velkoprostorovými oddíly s uličkou uprostřed. Vůz je určen pro vnitrostátní provoz s nejvyšší provozní rychlostí
120 m/h. Má dva podvozky typu podvozek VÚKV – typ 801.
Zdrojem elektrické energie pro napájení osvětlení, vytápění
a pomocných elektrických obvodů jsou dva střídavé generátory upevněné na přírubu ložiskové skříně. Vytápění vozu je
teplovzdušné s elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty. Větrání vozu je zajištěno střešními
větrači a pomocí vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu.
Vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím,
průběžným elektrickým vedením vn a kabelem UIC.

Oddílů

2

Rozvor podvozku

Míst k sezení

88

Délka skříně

2 600 mm
24 200 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

34/41 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 245 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 883 mm

K

dyž stojí jízdenka korunu,
vždy to vyvolá pozornost
cestujících i novinářů.
Ve středu 13. října se to potvrdilo
na trati Pardubice hl. n. – Chrudim. Zpáteční jízdenky za minimální cenu si koupily stovky
našich zákazníků. Stejně jako
v jiných případech platil jízdní
doklad až do půlnoci následujícího dne.
Pardubické Krajské centrum
osobní dopravy, které akci připravovalo, informovalo o nabídce
dlouho dopředu. Hodně pomohlo
i to, že díky aktivitě Odboru řízení značky GŘ byly letáky s nabídkou doručeny lidem v regionu
přímo do poštovních schránek.

Na začátku října jsme
se partnersky podíleli
na Karlovarském
týdnu. Jak jsme se
tam zviditelnili?

V

Karlovarském týdnu
se konají dva festivaly.
Zaprvé se jedná o mezinárodní filmový festival Tourfilm. Mimochodem letos
proběl již jeho 43. ročník.
Zadruhé součástí Karlovarského týdne byl rovněž
Lázeňský festival, který ve spolupráci se státní
agenturou Czech Tourism
prezentuje šestnáct českých lázeňských destinací.
Vzhledem k tomu, že želez-

VLADIMÍR
OMELKA
Ředitel KCOD
Karlovy Vary

nice je jednoznačně spojována s cestovním ruchem
v oblasti lázeňství, turistiky a obecně cestování, jsou
České dráhy přirozenou
součástí obou významných
festivalů. Na Tourfilmu,
kde se hlavním hitem stal
nejsledovanější pořad Charlotte Uhlenbroek z televize
BBC o životě opic, se České
dráhy prezentovaly svým
Kinematovlakem.
Kinamatovlak, který byl
k dispozici na karlovarském
dolním nádraží, zároveň
sloužil, vedle mezinárodního hotelu Thermal, jako
promítací místo festivalových filmů. KCOD Karlovy
Vary se rovněž prezentovalo na workshopu v hotelu
Richmond, kde byl umístěn informační stánek Českých drah. Kromě toho jsme
pro festivalové hosty vypravili dva zvláštní vlaky
z Karlových Varů do Lokte.
V cílové stanici se hosté festivalů mohli zúčastnit vinobraní na hradě Loket. Jak
ředitel filmového festivalu
Tourfilm Josef Schütz, tak
ředitel Lázeňského festivalu
Jaroslav Dolina se pochvalně
vyjádřili o účasti Českých
drah na zmíněných festivalech a oba se shodně vyslovili k navázání ještě užší
spolupráce s Českým drahami i v příštích ročnících.

Komu patří
výpravčí?

Chceme ukázat,
jak jsme atraktivní

V den akce přivítali v pardubické čekárně ČD Lounge novináře
náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek, ředitel
Krajského centra osobní dopravy
Pardubice Michal Štěpán a ředitel
SDC Pardubice ze Správy železniční dopravní cesty Lubor Hrubeš.
Přišli také hejtman Radko Martínek a Vladimír Záleský, ředitel
společnosti OREDO, která organizuje integrovanou dopravu
Královéhradeckého kraje.
„Oslovujeme akcí zákazníky,
kteří jezdí nejen veřejnou, ale
i individuální dopravou, a chceme jim ukázat, že cestování
moderním a poměrně rychlým
vlakem je alternativou pro individuální dopravu,“ řekl Antonín Blažek. „Mezi Pardubicemi
a Chrudimí denně přepravíme
asi 3 tisíce lidí v obou směrech,
ale je tu právě dost silný potenciál
v individuální dopravě,“ doplnil
ho ředitel Štěpán. České dráhy si

Karlovarský
týden s ČD

doprava

Podzimní jízdy za korunu skončily
Poslední z řetězu
propagačních jízd
za vyloženě symbolické
jízdné proběhla ve třetím
říjnovém týdnu
v Pardubickém kraji.

odpovídá

nových vozidel. A hejtman Radko Martínek připomněl, že pardubické přednádraží čeká díky
domácím a švýcarským zdrojům významná investice v podobě terminálu pro městskou
a místní dopravu.

mezi pardubicemi
a chrudimí
přepravíme denně
asi 3 tisíce lidí.

V.I.P. PASAŽÉŘI. V osobním vlaku 5365 cestovali 13. října také
významní zástupci dráhy a samosprávy.

od této akce slibují, že lidé, kteří třeba řadu let nejeli vlakem, si
vyzkoušejí naše služby a zjistí,
že nabízíme už jinou kvalitu než
před nějakými patnácti, dvaceti
lety. I když možnosti ke zlepšení
samozřejmě existují.

Foto autor

Co se chystá ze změny

Co se týče dopravní infrastruktury, realizace tzv. medlešické
spojky by jízdu vlakem do centra Chrudimi výrazně zkrátila. Během několika let se místní
cestující dočkají nasazení zcela

Po tiskové konferenci se přítomní hosté vydali Regionovou,
připojenou na pravidelný vlak
5365, do Chrudimi, kde je čekala
malá exkurze do osobní pokladny a dopravní kanceláře. Během
jízdy si zástupci samosprávy,
ČD i SŽDC povídali s cestujícími
o tom, co by se na trati dalo ještě
zlepšit. Každopádně bylo vidět,
že lidé mají o dopravu vlakem zájem. A to byl také hlavní účel celé
akce.
Martin Navrátil

Část pracovníků
Českých drah
možná změní svého
zaměstnavatele.

M

inistr dopravy Vít Bárta vyhlásil záměr reorganizace tzv. živé dopravní
cesty. Podle něj v budoucnu možná přejde asi 9 500
zaměstnanců Českých
drah pod Správu železniční dopravní cesty. Jedná se
konkrétně o výpravčí, signalisty, hláskaře, hradlaře,
závoráře a další pracovníky,
kteří zajišťují provoz na dopravní cestě. „Pověřil jsem
ředitele SŽDC Pavla Habartu a šéfa Českých drah Petra
Žaludu, aby celou transakci začali připravovat,“ uvedl ministr Bárta, který si
od tohoto kroku slibuje větší efektivnost a úsporu finančních prostředků.
Důvodem pro převod zaměstnanců má prý být také
chystané otevření železničního trhu konkurenci.
Od příštího roku totiž dálkové spoje budou zajišťovat
i jiné společnosti než České
dráhy. Zástupci Odborového sdružení železničářů se
s ministrem Bártou dohodli na vzájemných konzultacích. 
(red)
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Navrací lokomotivám sílu

dpoledne v obvodu žst.
Česká Lípa hlavní nádraží vykolejila při posunu podbíječka ASP 135 na výhybce
číslo 31. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

ne 23. září společnost
BK Team, dcera JLV,
otevřela další restauraci
Burger King v České republice. Zákazníci se tentokrát
můžou těšit na proslulé produkty uvedeného mezinárodního řetězce. Restaurace
se nachází na lukrativním místě v centru města
v nově rozšířené části obchodního centra Forum Liberec. Připomeňme, že
jedna z provozoven Burger King se nachází rovněž
na pražském hlavním nádraží. Společnost BK Team
se chystá do konce roku otevřít ještě další dvě restaurace Burger King, v průběhu
října restauraci Drive Thru
na odpočívadle na 4. km
D11 směrem do Prahy a v polovině listopadu v Ústí nad
Labem.

V

lakům jezdícím na lince
kombinované dopravy
z Lovosic do Duisburgu je už
pět let. A od letošního 5. října jich jezdí celkem už pět
týdně. Oba operátory, kteří
spoje provozují, tedy Bohemiakombi a Kombiverkehr, čeká zřejmě další rozvoj.
Čeští dopravci postupně začali pořizovat výměnné nástavby včetně nádržkových
a intermodální návěsy a ČD,
respektive ČD Cargo, investovaly do vybudování terminálu DUSS v Lovosicích.
Zahájení provozu nedoprovázené kontinentální linky
Lovosice – Duisburg 5. října 2005, následovníka deset let fungující trasy RoLa
Lovosice – Drážďany, nebylo vzhledem k ne právě optimálním podmínkám v ČR
nijak snadné. Dnes už se
návěsů po železnici přepravuje mnohonásobně více
než před pěti lety.

Midibusy v Praze
jezdí k nemocnicím

V

rámci projektu zavádění
bezbariérových midibusových linek na území Prahy pro lepší spojení uvnitř
městských částí a ke zdravotnickým zařízením v oblasti Prahy 9 a 10 byly od 10.
října zavedeny nové midibusové linky 295 a 297. Linka
295 jezdí na trase Třeboradice – Nemocnice Bulovka, a to
v pracovní dny a cca od
6 do 22 hodin v pravidelném
intervalu 30 minut. Nízkopodlažní midibusy, které obsluhují 100 procent spojů
této linky, zlepšily přístupnost FN Na Bulovce, Polikliniky Prosek a Polikliniky
Letňany zejména pro starší a méně pohyblivé občany nebo maminky s kočárky.
Linka 297 jezdí na trase Želivského – Poliklinika Malešice
a využívají ji mimo jiné obyvatelé domova seniorů v Rektorské ulici a návštěvníci
malešické polikliniky. Linka
slouží cestujícím každý den
cca od 5 do 24 hodin. I zde
jsou nasazovány výhradně
midibusy. Od začátku letošníku roku byly zavedeny nové
„midibusové“ linky 292 k Nemocnici pod Petřínem a 293
z Jižního Města k IKEMu,
krčské nemocnici a k Poliklinice Budějovická.
(jlv, mn, ropid)

Česká Lípa hl. n.
10. října

O

D

Pětiletka z Lovosic
do Duisburgu

ibžd

Jindřichův Hradec
12. října

V

ranních hodinách mezi
výhybnou Velký Ratmírov a žst. Jindřichův Hradec
se na železničním přejezdu
v km 22,294 střetl osobní automobil Škoda Fabia s osobním vlakem 8300. Řidič
automobilu byl lehce zraněn. Přejezd je zabezpečen
výstražnými kříži a doplněn dopravní značkou Stůj,
dej přednost v jízdě! Osobním vlakem byl motorový vůz 810.575-1. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 25
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Mladějov v Čechách
13. října
POLONIZACE. Rekonstrukce lokomotiv pro provoz na polské železniční síti jsou přerovskou specialitou .

Jako u zdraví lidí
platí, že na srdce
jsou Poděbrady, tak
na lokomotivy v tomto
případě platí Přerov.
V DPOV tady „léčí“
elektrickou trakci.

V

ysoké kilometrické proběhy, které absolvují drážní
vozidla, vyžadují náležitou
údržbu. DPOV Přerov je společnost, která má ve svém portfoliu
mimo jiné i náročné vyvazovací
opravy. Velká část vozidel elektrické trakce tak zavítá do přerovského Provozního střediska oprav
(PSO), aby se podrobila opravám,
které Depa kolejových vozidel
v rámci běžné údržby neprovádějí.

Od DKV až k dceřince

V roce 2006 bylo rozhodnuto
Českými drahami o transformaci jejich dvou výkonných jednotek DPOV. Počátkem roku 2007
vznikla dceřiná společnost ČD.
Do organizační struktury DPOV
Přerov spadají další pracoviště.
Je to Provozní pracoviště oprav
(PPO) v Olomouci a PPO ve Valašském Meziříčí.
„Zatímco v Olomouci jsou
hlavní náplní opravy dvojkolí a vylévání tlapových ložisek,
ve Valašském Meziříčí se specializují na opravy převodovek Praga 2M70 a 2M90 z motorových

o úpravu svých lokomotiv tak, aby
byly schopny provozu v Polsku.
Přerovští inovovali tímto způsobem lokomotivy 163 044 až 163 048
pro ČD. Dnes se polonizace, jak je
úprava nazvána, realizuje na další lokomotivě 163 043. „Polonizace
obsahuje hlavně doplnění vlakového zabezpečovače o polský
systém SHP, dále radiostanici
umožňující spojení na polských
pásmech a úpravu osvětlení vozidla dle polských předpisů,“ popisuje úpravy Klíma.

Proměna
na řadu 362

V

DPOV se zabývají i dalšími úpravami lokomotiv.
Jednou z nich je zrychlování řady 363 pro České dráhy
z původní konstrukční rychlosti 120 km/h výměnou
převodovek a dosazením tlumičů vrtivého pohybu. Lokomotiva dostane vlakový
zabezpečovač LZ 90, elektronický rychloměr a může dosáhnout rychlosti 140 km/h.

vozů řady 810. Obě PSO zajišťují
povrchové úpravy vozidel včetně
reklamních nátěrů,“ osvětluje strukturu firmy vedoucí PPO
v Přerově Ivan Klíma. Dalšími
články DPOV jsou PSO Nymburk,
kde opravují všechny řady diesel
elektrických lokomotiv a podvozky jednotek řady 680 (Pendolino),
a PSO Veselí nad Moravou, kde
mají na starost opravy motorových jednotek a vozů.
„Vyvazovací opravy elektrických vozidel našich největších
zákazníků, kterými jsou ČD a ČD
Cargo, jsou naší hlavní náplní.
Letos provedeme 48 těchto oprav.
Elektrické jednotky řady 471 jsme
zatím v letošním roce vrátili
po opravě čtyři,“ říká Ivan Klíma
a dodává: „Musíme si však uvědomit, že jde o třívozovou jednotku
a vyvazujeme všech 12 náprav.“

FOTO autor

Hala pro CityElefanty

Opravná doba u CityElefantů činí
úctyhodných 63 dní. Přerovské
DPOV navštívilo po nájezdu půl
milionu kilometrů, po kterých se
vyvazovací oprava provádí, již 13
CityElefantů.

Opravy a inovace

V přerovských halách se provádějí i rozsáhlé opravy „H“ stejnosměrných elektrických lokomotiv
trakce 10. Jde o velké opravy řad
151 a 162. Lokomotivy dostanou
nejen nový nátěr, ale hlavně jsou
zkontrolovány a opraveny všechny důležité konstrukční celky,
vyčištěny trakční motory i další
elektrické točivé stroje, natažena
nová kabeláž a mnoho dalšího.
Přerov opouštějí po 73 (řady 151),
respektive 56 (řady 162) dnech.
Ovšem nejen opravy jsou náplní DPOV. Zákazníci měli zájem

Na základě této úspěšné úpravy
pokračují u dalších lokomotiv.
Jmenujme zejména úpravy řad
181, 182 a 130 pro ČD Cargo a pro
polského zákazníka. Do souvislosti se zákazníky z Polska patří
i provádění oprav „V“ na lokomotivách 181 a 182 společností zabývajících se nákladní dopravou.
Při takovém rozsahu oprav
musí mít firma technické zázemí. Jednou ze zajímavostí používaných při opravách je
podúrovňový soustruh Hegenscheidt H106. Ten umožňuje obnovu jízdního profilu dvojkolí
jak hnacích, tak tažených vozidel
bez vyvázání. Statickou zkoušku umožňuje vysokonapěťová
zkušebna, pracující na obou národních napájecích systémech.
Posledním investičním počinem
je nová hala pro opravy CityElefantů, jejíž kolaudace proběhne
do konce roku.  VÁCLAV RUBEŠ

P

o poledni mezi žst. Mladějov v Čechách a Sobotka se
na železničním přejezdu v km
40,770 střetl osobní automobil Škoda Fabia s osobním vlakem 16411. Lehce zraněna
byla řidička automobilu. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Osobním vlakem byl
motorový vůz 809.281-9. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 100 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha.

Sedlice
14. října

O

dpoledne mezi dopravnou Sedlice a žst. Blatná
se na železničním přejezdu v km 26,124 střetl osobní
automobil Škoda s osobním
vlakem 17913. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Škoda předběžně činí 90 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
(MirKo)
Plzeň. 

RSM: Železniční stanice Čelákovice
Čelákovickým
nádražím prochází
mnoho cestujících.
Jeho rekonstrukce byla
proto již nasnadě.

Č

elákovice jsou městem
v Polabí, jehož počátky sahají až do 12. století a již
koncem 13. století jsou písemné
zmínky o královském městečku.
Průmyslový rozvoj Čelákovice zasáhnul po roce 1900.
Postupný rozkvět města měl
na svědomí i to, že v roce 1873
při výstavbě tratě z Lysé nad
Labem do Prahy byla společností Rakouské severozápadní
dráhy (ÖNWB) postavena železniční stanice, která se později stala i stanicí uzlovou. V roce
1883 byla totiž kvůli následníkovi trůnu Rudolfovi zřízena přípojka do Brandýsa nad Labem,
později pokračující až do Neratovic (nyní trať 074). Ve stejném
roce pak byla zřízena i přípojka
pro nákladní dopravu do Mochova (trať 233), která však v současnosti slouží jen pro příležitostné
jízdy, pravidelný provoz byl zastaven v roce 2006.

VŠEDNÍ VIZÁŽ. Budovu poškodil nejen zub času, ale i nenechavci.
Objekt příliš reprezentativně nepůsobil.

Význam mohl být ještě větší,
kdyby se realizoval dlouho odkládaný projekt spojky Mochov – Český Brod. Uvažovalo se o něm ještě
za první republiky, kdy motivací
bylo odlehčit pražskému železničnímu uzlu od tranzitních nákladních vlaků.
Čelákovice se staly podobně jako další význačnější města
ve Středočeském kraji i zajímavým místem pro bydlení mnoha
lidí, dojíždějících v rámci vlakové taktové dopravy po trati 231
do Prahy. Za posledních 100 let
se počet obyvatel města zvýšil téměř sedmkrát na současných cca
11 tisíc lidí.

Spádová stanice
do pražské aglomerace

VONÍCÍ NOVOTOU. Teď je nádraží ozdobou města. Rekonstrukce
FOTO autor (2x)
zasáhla interiér i vnější tvář budovy.

Železnici v Čelakovicích a okolí používá ročně téměř 300 tisíc
cestujících. Velký pohyb cestujících vedl k rozhodnutí, že je nutno pozvednout i vzhled nádraží,
na kterém se podepsal nejen zub
času, ale i někteří nenechaví
a neukáznění spoluobčané. Nádraží si žádalo rozsáhlou ozdravnou kúru.
Začalo se od střechy, kde byla
vyměněna celá krytina, nahrazeny klempířské prvky v celém

objektu (svody, žlaby, parapety),
nadstřešní části komínů byly
renovovány. Kompletní rekonstrukce se dotkla i dveří a oken.
Pro zamezení tepelných úniků
byl celý objekt zateplen. Nová fasáda získala slušivý žluto-červený nátěr.

Změny nejen na pohled

Abychom nezůstali jen vně budovy, také uvnitř se ledacos změnilo. Do stanice byla zavedena nová
přípojka plynu, byly zrevitalizovány elektrorozvody, nájemníci byli připojeni na rozvod nové
společné televizní antény. Částečně byla provedena oprava rozvodů vody a ústředního topení.
Pro veřejnost bylo zrekonstruováno (bezbariérově) sociální zařízení, nově upraven byl prostor
pro cestující doplněný pokladnami, zřízen nový novinový stánek, na podlahách byly položeny
nové dlažby. Vzhledem k jednání s městským úřadem o možné
spolupráci při udržení dobrého
stávajícího stavu staniční budovy byla i natažena kabeláž pro
případnou instalaci kamerového
systému a jeho napojení na městský okruh.
JAROSLAV ŠTIČKA

provoz a zahraničí
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průmysl
Modernizují
tramvaje do SRN

S

polečnost Krnovské opravny a strojírny provádí
ve spolupráci s firmou Cegelec rozsáhlou modernizaci osmi kusů tříčlánkových
tramvají pro Rhein – Neckar – Verkehr GmbH Heidelberg. Největší inovací je nová
trakční výzbroj od firmy Cegelec, která vyniká zejména
úsporou energie a dosazením
nového nízkopodlažního
středního článku tramvaje, vyráběného kompletně
v Krnově. Další částí rekonstrukce je zvětšení pracovního prostoru řidiče, dosazení
klimatizace, informačního a kamerového systému
a v neposlední řadě nových
sedadel cestujících. Nová
hrubá stavba nízkopodlažního středního článku byla
úspěšně pevnostně (staticky i dynamicky) testována
ve zkušebně kolejových vozidel a poté se vrátila do Krnova ke kompletaci. První
souprava by měla být dokončena v průběhu podzimu,
poté bude transportována
do Heidelbergu k dokončení oživení a homologace.
Modernizace zbylých sedmi souprav bude dokončena
v průběhu příštího roku.

Rumunský veletrh
s českými firmami

S

polečnosti sdružené
v ACRI se zúčastnily pátého ročníku Železničních
dnů (Zilele Feroviare), které probíhaly v Bukurešti počátkem října. Železniční
dny patří k nejvýznamnějším akcím v oboru v Rumunsku a setkávají se
na nich zástupci významných tuzemských i zahraničních železničních firem
a organizací. Cílem letošního ročníku bylo oslovit železniční trh ve 28 zemích.
Summitu se zúčastnilo více
než dvě stě železničních
specialistů. České firmy se
na summitu prezentovaly
pod hlavičkou ACRI a za významné podpory ambasády
České republiky v Rumunsku. V rámci společné expozice ACRI se prezentovaly
společnosti Bonatrans,
VUZ, Dako-CZ, První signální, ČD - Telematika, Moravia Steel, Škoda Vagonka,
ZKL, OG.

Společnost ZKL
je zisková i v krizi

K

oncern ZKL, jenž v současné době zaměstnává
1 060 pracovníků, vykázal za první pololetí tržby
ve výši 568,125 milionu korun. Oproti plánovaným
tržbám se jedná o nárůst
8,6 procenta. Toto zvýšení bylo ovlivněno nárůstem výroby oproti ročnímu
plánu v ZKL Brno o 2,5 procenta, ZKL Klášterec nad
Ohří 3,7 procenta a v ZKL
Bearings CZ o 9,8 procenta. V porovnání se stejným
obdobím loňského roku se
však jedná o pokles konsolidovaných tržeb ve výši
2,8 procenta (tržby ve výši
584,540 milionu korun).
Firma hodnotí pozitivně zejména ukazatel EBITDA,
který dosáhl 72,101 milionu korun. Oproti loňskému období došlo k zlepšení
EBITDA o 6 procent. Konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny ZKL za první
pololetí 2010 činil 18 milionů korun. Jen v roce 2009
firma investovala do nových technologií a dokončení započatých investic 110
milionů a do inovací ložiskového sortimentu 81 milionů korun.
(acri)

5

Přes Arabský poloostrov

osobní přepravu, po původní trase jezdí nákladní vlaky. Od června 2009 je trať zabezpečena
systémem ETCS. Ročně se na trati přepraví okolo 850 tisíc cestujících a 850 milionů tunokilometrů
v nákladní dopravě.
Vozidlový park je různorodý.
Zpočátku byly provozovány použité lokomotivy a vozy z USA, později byly objednávány klimatizované
vozy ze Švýcarska, Francie a Německa. V roce 2008 bylo ve Španělsku u firmy CAF objednáno osm
šestidílných motorových jednotek
pro rychlost 200 km/h.

Saúdská Arábie
zažívá velký boom
kolejové dopravy.
Kromě modernizace
stávajících kolejí zde
probíhá výstavba
vysokorychlostních
tratí, které zemi propojí
s okolními státy.

S

železnicí v Saúdské Arábii je především spojována legendární Hedžáská
dráha (Hedjaz Railway). Ta spojovala Damašek v Sýrii s Medinou. Celkem 1 308 kilometrů
dlouhá železniční trať o rozchodu 1 050 mm byla provozována
na počátku 20. století. Poslední vlak tudy ovšem projel v roce
1924. Pokusy o obnovení provozu v šedesátých letech vyzněly
naprázdno.

MEKKA. Poutní místo spojí s Rijádem vysokorychlostní trať.

Na nové trati
do mekky a mediny
vlaky pojedou
až 360 km/h.
V roce 1930 se započalo s výstavbou 560 km dlouhé jednokolejné tratě o rozchodu 1 435 mm
ve východní provincii Saúdské
Arábie, konkrétně z přístavu
Damman v Perském zálivu přes
Hofuf a Harad do Rijádu. Stavba byla ukončena v roce 1951.
Od roku 1968 je trať provozována státními železnicemi Saudi
Railways Organization (SRO).
Až v roce 1985 byla zprovozněna
mezi Hofufem a Rijádem nová
přímá trať, určená jen pro osobní přepravu.
V současnosti jsou ve Spojených arabských emirátech, ale
i sousedních zemích plánovány
či stavěny nové železniční tratě.
Jde například o spojnici z Rijádu
do Mekky a dále do Džiddy na pobřeží Rudého moře. Poutní místa
Mekka a Medina mají být spojena elektrizovanou vysokorychlostní tratí.

Modernizace
a zdvojkolejnění

Na webových stránkách společnosti SRO je také uveden jízdní řád pěti párů současných
vlaků mezi Dammanem a Rijádem. Vlaky jsou sestaveny ze
šesti až sedmi osobních a jednoho generátorového vozu.Odbavení cestujících je obdobné jako

NÁHLED. Země mezi Rudým mořem a Perským zálivem.

Aktuální projekty
a výstavba

Projekt s názvem Saudi Land
Bridge má od roku 2015 zabezpečit železniční spojení přístavu Džidda (Jeddah) u Rudého
moře s 950 km vzdáleným Rijádem, podobně jako Damman
se 115 km vzdáleným přístavem
Jubail. Vlaky osobní přepravy
by měly dosahovat maximální rychlosti 220 km/h, nákladní vlaky až 140 km/h. Tím má
být dosaženo zkrácení jízdních
dob na polovinu proti současnému stavu.
Druhý projekt North-South
Railway spojí hlavní město Rijád s 2 400 km vzdálenou Al-Hadithou, ležící na jordánských
hranicích. Právě tam jsou velká
naleziště fosforu a bauxitu. První část tratě by měla být uvedena
do provozu pro nákladní přepravu ještě letos, osobní přeprava je
plánována až na rok 2012.

fotit nástupiště
zde nelze. muži
kupují jízdenky
jinde než ženy.

POHLED ZPĚT. Hedžáská dráha měřila 1 308 km.
na letištích. Pro cestující luxusní třídy je k dispozici zvláštní čekárna, kde jsou nabízeny nápoje
zdarma. V mezilehlých stanicích
je možnost přístupu na nástupiště až po výstupu cestujících,
kteří nástupiště opouštějí jinými dveřmi. Vstup na nástupiště
například za účelem fotografování však není možný. Jízdenky
se kupují u pokladen, které jsou

FOTO wikipedia (3x)

určeny zvlášť pro muže a zvlášť
pro ženy.
V osmdesátých letech byl úsek
Damman – Hofuf (131 km) zdojkolejněn a modernizován. Zároveň
byla postavena nová trať z AlMansurah (osm kilometrů jižně
od Hofufu) přes Khurays do Rijádu. Trať o délce bezmála 300 km
může být pojížděna maximální
rychlostí 150 km/h a slouží pro

Přepravu poutníků mezi Džiddou, Mekkou a Medinou zajistí
projekt Haramain High Speed
Rail. Trať o délce 444 km má být
vysokorychlostní, vlaky pojedou
až 360 km/h. Čtvrtým v pořadí je
projekt Gulf Cooperation Council. Nová trať má v roce 2017 vést
podél pobřeží a spojí státy Kuvajt, Saúdskou Arábii, Bahrajn,
Katar, Spojené arabské emiráty
a Omán.
Kromě projektů dálkových
tratí jsou plánovány i železnice
pro regionální dopravu. V plánu
je stavba metra v hlavním městě Rijádu, které má mít do roku
2017 délku 39 km.
STANISLAV HÁJEK

Využito textu z LOK Report 6/2010.

slovensko
Pavel Kravec
stojí v čele ZSSK

S

lovenský ministr dopravy, pošt a telekomunikací odvolal dnes již bývalé
vedení Železniční společnosti Slovensko pod vedením Milana Chúpka.
Do funkce nového předsedy představenstva a zároveň
generálního ředitele ŽSSK
byl jmenovaný Pavel Kravec,
který při této příležitosti odvolal řadu úsekových ředitelů ŽSSK. Nové vedení firmy
by prý mělo napnout všechny síly k splnění programového prohlášení vlády SR.

Elektronická aukce
na hlídání vozidel

V

e veřejné obchodní soutěži zvítězila formou
anonymní elektronické
aukce společnost CS security. Aukce se touto formou
konala ve slovenském re
zortu dopravy poprvé. ŽSSK
vyhlásila 16. srpna letošního roku veřejnou obchodní soutěž na službu Hlídání
parku kolejových vozidel
prostřednictvím elektronického nákupního systému iTender. Předmětem
soutěže bylo zabezpečení
ochrany kolejových vozidel
v prostorách bratislavského
hlavního nádraží a stanice
Bratislava Nové Mesto. 

Autoblok u Královy
Lehoty v novém

V

Králově Lehotě a ve Východné v podhůří Tater vyměnili v polovině září
zaměstnanci ŽSSK reléovou skříň i s kompletním
vybavením autobloku. Kovové skříně, které ukrývají
prvky decentralizovaného autobloku, jsou vystavené vlivům počasí, obzvláště
pak v podtatranské oblasti. Zmíněná původní skříň
poblíž Královy Lehoty sloužila již od padesátých let
minulého století a navíc ji
nahlodala koroze. Instalace trvala dvě a půl hodiny,
nutná provozní výluka 12
hodin. 
(mh)

krátké zprávy ze světa
Změny v Samedanu
za půl miliardy

PKP Cargo v září
zabodovalo

Gastronomické služby
ve vlacích TGV Lyria

Německá souprava
poprvé pod kanálem

Dcera RŽD má za úkol
získat 20 procent trhu

Nádraží Samedan je důležitý železniční uzel
na tratích Rhätische
Bahn (RhB). V současné době prochází rekonstrukcí v hodnotě více než
půl miliardy korun (28 milionů
švýcarských franků). Její součástí
je modernizace nástupišť, výstavba bezbariérových přístupů k vlakům, rekonstrukce bistra Express
Buffet a také úprava kolejiště a zabezpečovacího zařízení. RhB si tak
připravují podmínky pro rekonstrukci nádraží St. Moritz a zavedení nové linky Landquart – St.
Moritz po moderní trati Veraina.

Společnost PKP Cargo
přepravila v měsíci
září 11,27 milionu tun
zboží. Od října 2008
je to poprvé, kdy bylo
dosaženo během jednoho měsíce přepravy přes 11 milionů tun. V meziročním srovnání
se zářím 2009 i v měsíčním srovnání se srpnem 2010 je to v obou
případech nárůst o 6,3 procenta.
Od ledna do září přepravilo polské cargo 87,13 milionu tun zboží,
tedy o 16,9 procenta více než v roce
2009. Tradičně se nejvíc na přepravě podílí uhlí (45 procent) a stavební hmoty (15,8 procenta).

Společnost TGV Lyria,
provozující vysokorychlostní dopravu
mezi Paříží a Švýcarskem, mění servis. Vybrala si nového partnera
pro gastronomické služby ve vlacích. Po společnosti Compagnie
des Wagons-Lits převezme tyto
služby švýcarské Elvetino (dcera
SBB). Pro švýcarského národního
dopravce zajišťuje gastronomické
služby na palubách vlaků ve Švýcarsku, Itálii a v Německu. První
změny v nabídce občerstvení zaznamenaly cestující spojů TGV
Lyria v červnu.

Tunelem pod průlivem
La Manche v noci na 19.
října poprvé projel německý rychlovlak ICE
společnosti Deutsche
Bahn. Slavnostního uvítání na londýnském nádraží St.
Pancras se zúčastnil šéf DB Grübe, německý ministr dopravy
Ramsauer a náměstkyně britského ministra dopravy Villiersová.
Vlak tunelem neprojel vlastními
silami, ale byl tažen lokomotivou,
protože vlak ICE (vyrábí Siemens)
dosud pro tuto trať nezískal homologaci. Událost vzbudila velkou nelibost ve Francii.

Letos 26. srpna schválila dozorčí rada
Ruských železnic zakládací listiny druhé
dceřiné společnosti Vtoraja gruzovaja kompanija (VGK).
Dceřinka má za úkol získat dvacetiprocentní podíl na trhu železniční nákladní dopravy v Rusku.
Podnik by měl postupně obdržet
156 tisíc železničních nákladních
vozů od své mateřské společnosti.
Prezident RŽD sdělil, že vznik společnosti VGK patří ke třetí etapě reforem státních železnic v Rusku.
Společnost by měla být do osmi let
v černých číslech.

Stávka zastavila
provoz na železnici

Potravinová základny
pro jídelní vozy DB

Bring navyšuje spoje
Rotterdam – Oslo

Úsporná opatření
kvůli loňské ztrátě

Servis pro chladírenské
kontejnery v USA

V Belgii se v pondělí 18.
října v podstatě zastavila železniční doprava. Od nedělního
večera zde stávkovali
železniční zaměstnanci. Nejezdily ani rychlovlaky
Eurostat a Thalys. Stávka trvala do pondělní 22. hodiny. Kvůli
tomu byla komplikovaná doprava
na silnicích, kde se tvořily zácpy.
Odbory ACOD stávku svolaly kvůli
novým smlouvám zaměstnanců
v nákladní dopravě. Všechna nádraží v Bruselu byla zavřená, jen
lokální provoz probíhal na vlámském severu země.

Spediční firma Karl
Dischinger vytvořila
ve svém sídle ve Freiburg u/K irchhofenu
přijímací a rozdružovací
základnu pro potraviny pod
kontrolovanou teplotou pro potřebu
společnosti DB Reise & Turistik SA
Basilej. V noci dovážejí různí evropští dodavatelé potraviny ve třech
různých teplotních rozsazích, které
logistická firma přejímá a třídí. Týž
den se potraviny dovážejí do švýcarského depa DB Reise, kde se zásobují
jídelní vozy DB. Doprava chlazených
a mražených potravin se zajišťuje
vícekomorovými chladírnami.

Norská logistická společnost Bring zdvojnásobila frekvenci
vlastních kombi vlaků mezi nizozemským
Rotterdamem a hlavním
městem Norska Oslem. Od poloviny září letošního roku se zákazníkům nabízejí dva spoje týdně
mezi Rail Service Center v Rotterdamu a terminálem Oslo-Alnabru. Organizaci trakce převzala
firma TX Logistik. Od dánské
hranice vede vlaky dále Hector Line. Logistická společnost
Bring tuto službu odstartovala
loni v listopadu.

Pokles přepraveného
množství o 24 procent
a tržeb o 8,4 procenta na 5,89 miliardy švédských korun.
Tyto výsledky za loňský
rok znamenaly pro švédskou nákladní dráhu Green Cargo (dceřiná společnost státních drah)
ztrátu ve výši 191 milionů švédských korun. Po zdanění, odpisech a úrocích dosáhla ztráta
dokonce hodnoty 223 milionů.
Nasazená úsporná opatření mají
do roku 2012 snížit výdaje společnosti o 600 milionů švédských
korun.

Mezi městem Quincy v americkém státě
Wa sh i ng ton
na západním pobřeží a městem Chicago
ve státě Illinois (vzdáleném 3 100 kilometrů) byla zavedena nová drážní služba pro
chladírenské kontejnery. Provádějí ji společně organizace
Rail Logistics, Columbia Colstor, LaGROU Distribution a přístav Quincy. Doba přejezdu činí
čtyři dny. Podle vývoje poptávky se zatím počítá až se šesti odjezdy týdně.

(PeŠŤ, sh, kla)
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výzva
Pomozte zachránit
Rosničku 464.202

N

adace Okřídlené kolo
vyhlásila již v listopadu 2009 veřejnou sbírku na opravu a zprovoznění
parní lokomotivy 464.202
Rosničky. Na její opravu je potřeba asi dvou milionů korun. Pokud chcete
pomoci, zašlete prosím
příspěvek na číslo účtu:
215592525/0300.
Parní lokomotivy řady
464.2 dodala Československým státním drahám
lokomotivka Škodových závodů v Plzni (tehdy Závody V. I. Lenina Plzeň) v roce
1956. Lokomotivy byly nakonec vyrobeny pouze dvě
a staly se posledním typem

parních lokomotiv vyrobených pro ČSD. Lokomotiva 464.202 byla v počátku
svého provozu nasazena
na vozbu osobních vlaků
z Jihlavy do Brna, Znojma
a Prahy. Později sloužila
na tratích z Brna do Přerova a České Třebové. Od roku
1972 se jejím mateřským depem stala Olomouc a jezdila zde na tratích do Krnova
a Nezamyslic. V roce 1974
byla lokomotiva předána
do sbírek Národního technického muzea. V roce 1980
ji v lokomotivním depu
v Nymburce uvedli do vystavovatelného stavu jako
neprovozní exponát NTM
a potom ji do své péče převzalo lokomotivní depo
Olomouc, kde byla po náročné opravě v červnu 1993
zprovozněna.
V roce 2009 skončila životnost lokomotivního kotle a nyní je zapotřebí jeho
rozsáhlá renovace. Náklady
budou hrazeny právě z vyhlášené finanční sbírky.
Po opravách bude lokomotiva sloužit k vedení zvláštních parních vlaků při
nostalgických jízdách a připomínat historii železniční
dopravy v českých zemích.
Josef Tomeček


42/2010

Osudy jednoho varhaníka
Přispíval do časopisů
i rozhlasu

V osobnosti Jana
Tomíčka se skloubilo
hudební nadání
a zodpovědná práce
výpravčího. Část jeho
díla po něm zůstala.

J

eho životní příběh začal v roce
1934 v rodině semilského ředitele kůru. Do vínku dostal
mimořádné hudební nadání –
absolutní sluch a improvizační
schopnosti. V den jeho narozenin
27. ledna si pokaždé vzpomenu
na shodu tohoto data s narozením W. A. Mozarta, který dostal
u křtu jméno Johann Chrisostomus (Jan Zlatoústý), stejně jako
Jan Tomíček.
Shodou okolností a pod tlakem
doby se stalo, že Jan Tomíček, rodilý muzikant, se všemi předpoklady pro dráhu profesionálního
muzikanta, se ocitnul po maturitě a vojenské službě u „černých
baronů“ místo za hracím stolem
varhan za dopravním stolem
ČSD. Pracoval podle svých slov
„ve stopách Bohumila Hrabala“,
tedy jako výpravčí vlaků.

Hudba ho neopustila

„Hned na počátku své železniční kariéry jsem ke svému nemalé-

Náhled obálky jeho druhé knihy,
která vyšla letos v létě.

Jan Tomíček v uniformě výpravčího v 50. letech.  FOTO AUTOR (2X)

mu překvapení zjistil, že na dráze
existují zařízení, jejichž pojmenování jsou shodná s různými
systémy varhan jako mechanika, elektropneumatika, různé reléové soustavy a podobně.
Ovšem s tím rozdílem, že se na ně
nedá hrát,“ napsal Jan Tomíček
ve svých pamětech. Je nutné zdůraznit, že vykonával práci výpravčího zodpovědně, precizně,
s puntičkářstvím sobě vlastním.
Bylo na něho vždy spolehnutí.
Nicméně hudbu neopustil a hudba neopustila jeho. Při

každé příležitosti usedal k varhanám, dokonce si domů pořídil vlastní cvičný nástroj, ale
postupně u něho začala převažovat teoretická stránka studia varhan. „V organologii mě
nejvíce zaujal nesmírně bohatý
arzenál varhanních registrů, jejich postupný zrod a vývoj. Začal
jsem se specializovat na určité
varhanáře a varhanářské školy,
prostudoval jsem všechny dostupné archivy, což mělo pro mou
práci zásadní význam,“ napsal
také o sobě.

Jan Tomíček uměl latinsky, německy, plynule četl švabachem,
takže mu nedělalo potíže přečíst
staré nápisy ve varhanách, které
tam zanechávají jejich stavitelé
nebo opraváři, nápisy na rejstříkových táhlech (manubriích).
Dovedl se také rychle orientovat
v archivech.
Své poznatky dovedl účelně třídit, uchovávat a vytvořil
si svůj osobní archiv, ze kterého čerpal při psaní studií o varhanách do odborných časopisů,
sborníků, při psaní více jak padesáti pořadů o historických varhanách pro Český rozhlas, při
psaní knihy Historické varhany v Čechách (Nakladatelství Libri, Praha 2000) i při tvorbě své
rozsáhlé knihy, která vyšla v letošním roce pod názvem Varhany a jejich osudy (Nakladatelství
PM, Praha 2010).
Bohužel se vydání této své druhé knihy již nedožil. V loňském
roce nás Jan Tomíček navždy
opustil. Jeho dílo je ale dokladem
toho, jak dovedl při svém psychicky náročném povolání výpravčího vlaků obsáhnout rozsáhlé
organologické znalosti a zanechat tak na poli tohoto bádání
odkaz příštím generacím.
Jana Tomíčková


Díla z výstavy FISAIC v Rijece

Nové tituly
z domova a Polska

P

odzimní měsíce patří i řadě knižních novinek z oblasti železniční
a dopravní literatury. Při
uzavírání Výtopny Zdice
byla pokřtěna kniha Škoda
a Liaz – Nákladní automobily a autobusy po roce 1945,
díl 1. První kniha z předpokládané dvoudílné série se
věnuje historii nákladních
automobilů Škoda a Liaz
po druhé světové válce. Autory jsou Karel Václavík
a jeho otec Karel Václavík.
Kniha má více než 350 stran
a obsahuje přes 850 kvalitních fotografií, nákresů
a informací, z nichž velká
část nebyla v podstatě nikde
publikována.
Zajímavé novinky nabízejí i polští kolegové z Wydawnictwa komunykaci,
Wydawnictwa Eurosprinter a dalších, například
Pojezdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1952–1970 autora Wojciecha Połomskiho,
Atlas linii kolejowych Polski autorů Ryszarda Stankiewicze, Marcina Stiasnyho
a kolektivu dalších spolupracovníků v čele s Arkadiuszem Pallou. Dále Węzeł
kolejowy Gliwice mapující gliwický železniční uzel
a titul věnovaný populárnímu hornoslezskému
rozchodu 785 mm Koleje wąskotorowe Zakładów
Gieschego autorů Krzystofa Soidy, Przemysława
Nadolskiho a Kazimierze Tomczaka a kolektivu
spolupracovníků. I některé z těchto novinek seženete
v domácím Pragomodelu.

(mn)

kalendáře

Pavel Hladík: Kosatce.

Karel Pašek: V říši pohádek.

F. Bodlák: Půlnoční návěstidlo.

M. Hnilička: Keltský park.

Jarmila Šmerhová: Tunel.

Jaroslav Mokrý: Sněžka.

Stanislav Čajka: Podzim.

Jarmila Šmerhová: Stará cihelna.

PRODÁM
Sběratelům prodám provozní doklady parních lokomotiv à 200 Kč.
Tel.: 604 158 383

knihy

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

Tradiční výrobce
– nakladatelství CARPE DIEM
– nabízí firmám i jednotlivcům
unikátní, cenově dostupné
železniční kalendáře
na rok 2011.
Stolní: Vlaky, vláčky,
mašinky – 90 Kč
Nástěnný: Parní vlaky
a jejich specifické rysy – 150 Kč
Měsíční diář:
Parní současnost – 36 Kč
Posíláme na dobírku,
firmám na fakturu.
Objednávejte on-line
na www.carpe-diem.cz.
Koupit lze i v síti RELAY
nebo na adrese:
Petr Smejkal
Nakladatelství Carpe Diem
739 37 Horní Bludovice 373
Tel.: 596 421 010, 603 705 702

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
Za vůní burčáku
pod párou

7

Na zámku plném vláčků

K

Co se mi líbí
a co zase vadí

C

estuji vlakem dost často.
Občasné výluky a z toho
vznikající zpoždění mi nevadí. Nenadávám, protože
chápu, že údržba je nutná.
Já sám pamatuji ještě dřevěné lavice, okna na řemen
i železná vrátka na konci vagonů. Jeden vagon
v soupravě měl ceduli NEKUŘÁCI a nějaká stará občanka se ptala, kdy pojede
vlak do Ostravy. „Právě odjel,“ řekl výpravčí. „Jéminkote, a já myslela, že jede
někam do Nekuřáci.“ Při
jízdě nebylo radno se moc
dívat z okna, protože hned
byla v oku saze, ale když se
jelo za tmy, byl to nádherný pohled na hejna jisker
a světélek.
Nyní se jezdí tišeji, rychleji a pohodlněji. Kouřit se
nesmí, což je dobře. Lidé
sice nadávají na případnou
nečistotu, ale sami jsou
si většinou vinni. Vždyť
kdo ten nepořádek na WC,
ve vagonech a na nádražích vytváří? Samozřejmě
cestující. A sprejeři? Uvnitř
i zvenku jsou vagony pomalovány nesmyslnými
klikyháky, okna poškrábaná. Tak se zamysleme nad
vlastní nevychovaností.
Ale jsou i další věci, které
mi na dráze vadí. Průvodčí
byli sice vybaveni slušivými
uniformami, ale navzdory tomu některé z nich
vídávám neupravené, rozpásané, s vlasy jako vodník
Čochtan. Palubní personál
v letadle si takto představit nedokážu. Ale mnohem
více mi vadí cestující se psy
bez náhubku. Každý vám
bude tvrdit, že pes nic nedělá, ale když mu nedopatřením šlápnete na nohu či
ocas, hned máte z kalhot
hrací karty nebo díru v lýtku. Průvodčí by v těchto věcech měli být více všímaví.
Přeji vám úspěchy, zisky
a mezinárodní věhlas.

Josef Šablatura

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Výsledky minigolfu
v Olomouci

V

rásné slunečné počasí si zřejmě objednali pořadatelé tradičních
Dnů moravského burčáku
ve Štramberku. Řady návštěvníků využily možnosti svézt se až do malebného
města parním vlakem.
Vůně dýmu z parní lokomotivy přilákala v sobotu
18. září na čtvrté nástupiště ostravského hlavního
nádraží spousty zájemců.
Zvláštní vlak s parní loko-

motivou 423.041 v čele soupravy historických vozů se
vydal na svou pouť přesně
v 11.25 hodin. Četa z bohumínské provozní jednotky DKV Olomouc tvořená
Jaroslavem Horákem a Tomášem Poláškem si vedla
zdatně. Za půldruhé hodiny
už byli cestující obklopeni
atmosférou lidové zábavy pod zdaleka viditelnou
hradní věží Trúbou. Na zaplněném štramberském náměstí vyhrávaly k poslechu
i tanci cimbálovky Slatina
a Huťařka, nechyběly dovednostní soutěže o ceny.
Ze stánků se nesla libá vůně
pečeného masa a bramboráčků. A zmiňovaný burčák
byl k mání skoro na každém
kroku. Ať již s odstínem
do červena nebo klasický bílý – všude s přívlastkem léčivý. A také tradiční
štramberské uši, místní pochoutka, nešly minout bez
PAVEL SLÁDEK
povšimnutí.

pošta

NA TOČNĚ. Na 400 metrech kolejí se na trmickém zámku prohání přibližně 200 malých lokomotiv a 800 vagonků.

Novogotický zámek
a železnice – spojení
poněkud neobvyklé.
V případě trmického
zámku poblíž Ústí
nad Labem je opak
pravdou. Najdete tu
totiž velkou expozici
modelové železnice .

J

sou zde zastoupena všechna
běžná měřítka železničních
modelů. „Ještě by mě lákalo kolejiště v měřítku I od firmy
Märklin, ale vzhledem k jeho finanční náročnosti zůstane nejspíš u snění,“ říká kastelán,
provozovatel muzea a hlavně modelář v jedné osobě Jan Souček.
Příběh zámku, jakožto muzea
modelové železnice, se začal psát
počátkem devadesátých let, kdy
pan Souček odešel z předchozího dlouholetého zaměstnání
u tehdejších Československých
státních drah s vizí naplno se věnovat své největší vášni – železničnímu modelářství. V letech
1995 až 1996, kdy zámek přestalo využívat Muzeum města Ústí
nad Labem jako svůj depozitář
a byl nepřístupný veřejnosti, začal pan Souček budovat dnešní
muzeum klukovských snů.

Historie modelů na dlani

Od roku 2000, kdy je zámek opět
zpřístupněn veřejnosti, se podařilo instalovat 11 modelových
kolejišť, která jsou postupně rozšiřována a rekonstruována, takže ne všechna je možno vidět
v provozu. Na celkem 400 metrech kolejí se prohání na 200
lokomotiv a 800 vagonků. K vi-

U VÝHYBKY. Parní pohon je u modelářů oblíbený.

JAN SOUČEK

N

arozen v roce 1954 v Ústí
nad Labem. Po ukončení odborného středoškolského studia v Chomutově
nastoupil k tehdejším ČSD
do lokomotivního depa
Ústí nad Labem, kde působil v letech 1975 až 1990 jako
mechanik motorových lokomotiv a později jako pomocník strojvedoucího. Od roku
1990 se věnuje železničním
modelům a je provozovatelem Muzea modelových kolejišť na zámku Trmice.

dění jsou kolejiště od nejmenších
o rozchodu 6,5 mm až po giganty
ve velikosti G.
Na návštěvníky muzea čekají
opravdové modelářské skvosty.
Jedním z nich je kolejiště v měřítku 0 československé firmy Merkur z přelomu padesátých let.
Naopak moderními technologiemi prošpikované kolejiště ve velikosti H0 nabízí téměř dokonalou

iluzi skutečného provozu, protože lokomotivy mají digitální
dekodéry, které umožňuji jejich
nezávislý pohyb po modelových
kolejích, a navíc jsou vybaveny zvukovým dekodérem, který
mašinkám propůjčuje zvuk reálné předlohy. Parním strojům pak
navíc z komínů stoupá modelový
dým díky miniaturním generátorům kouře.

FOTO AUTOR (3x)

„Naší třešňičkou na dortu je
kolejiště velikosti TT, které jsem
nazval Sněhulák. Je kompletně
zasazeno do romantické, zasněžené krajiny, takže evokuje atmosféru blížících se Vánoc. Bedlivým
pozorovatelům neunikne Ježíšek,
který rozdává dárky pod stromečkem. Pochopitelně v příslušném
modelovém měřítku,“ směje se
Souček. V zámeckém parku finišuje stavba zahradní železnice,
která přenáší modelový svět železnice pod širé nebe. Podle slov
provozovatele bude ještě letos hotová. I v interiéru zámku je možno nalézt „zahradní“ měřítko
G v provozu.

Výlet pro celou rodinu

Parní krasavice se zde proplétají po tratích jako vystřižených
z westernů včetně indiánů a jejich teepee. Zámecký park chce
Jan Souček využít do budoucna
i jako místo pro stavbu opravdové malé železnice, schopné vozit
návštěvníky po jeho zákoutích.
„Chtěl bych získat dotaci na rozšíření turistického ruchu v regionu
tímto směrem z evropských fondů, protože kalkulace na stavbu
takovéto, zejména pro děti atraktivní, dráhy jde do milionů. A to je
sousto, které ani s podporou Magistrátu města Ústí nad Labem
sám nezvládnu,“ říká Jan Souček.
Návštěva muzea je zážitkem
nejen pro užaslé dětské oči, ale
i pro jejich rodiče. „Běžná prohlídka trvá něco málo přes hodinu.
Někdy se ale mezi návštěvníky
naleznou tatínci modeláři a ti by
dokázali vydržet u jednoho kolejiště klidně půl dne,“ dodává Souček. Muzeum je otevřeno každou
středu od 13 do 16.30 a v neděli
od 10 do 16.30 hodin. 
Václav Rubeš


pátek 1. října se uskutečnil na hřišti MGC
Olomouc přebor železničářů v minigolfu – oblasti Morava, který organizačně
a technicky zajišťovala RSK
OSŽ Olomouc. Za pěkného počasí se turnaje zúčastnilo na 35 hráčů a hráček,
kteří se utkali ve třech kategoriích na osmnáctijamkovém hřišti. V kategorii
žen zvítězila Jana Kolářová ze SŽDC, Stavební správy
Olomouc, před Lucií Živcovou z ČD, RCVD Olomouc,
a Šárkou Gruszewskou
z ČD, žst. Bohumín. V kategorii mužů na první místo dosáhl Roman Haluzík
z ČD, RCVD Olomouc, před
Františkem Horákem z ČD,
PO Přerov, a Jiřím Holoubkem ze SŽDC, TÚDC (pracoviště Olomouc). V kategorii
smíšených družstev zvítězila dvojice Živcová – Haluzík
(RCVD Olomouc) před Balejovou s Horákem (PO Přerov) a Kolářovou s Chalupou
(Stavební správa Olomouc).
Po ukončení turnaje předali
prvním třem v každé kategorii poháry a dárkové balíčky místopředseda OSŽ
Miroslav Novotný, který se
turnaje zúčastnil i aktivně,
a technický ředitel Vladimír Tomášek. Následovalo
přátelské posezení v salonku restaurace U Morousů
v Olomouci, na kterém si
účastníci vyměňovali zážitky nejen z turnaje, ale
i z každodenního běžného života. Celý turnaj i jeho
ukončení proběhly ve velmi přátelském a srdečném
prostředí.

Vladimír Tomášek

Průvodčí mi našel
prázdné kupé

V

neděli 7. října jsem se
svými dvouměsíčními dvojčaty jela rychlíkem
872 z Ústí nad Orlicí do Prahy. Zpočátku jsem měla
z této cesty hrůzu, protože mít na starost dvě malé
děti a jet takovou dálku
není jen tak. Po nastoupení do vlaku jsem zjistila,
že je bohužel všude obsazeno. Ihned ke mně přišel
ochotný průvodčí, který mě uklidnil, že pro mě
a děti najde rychle nějaké místo k sezení. Vůbec
jsem nepředpokládala,
že podstoupí dohadování s neochotnými lidmi,
ale za chvíli mě průvodčí
i s dětmi dovedl do prázdného kupé. To se mně moc
hodilo, neboť jsem musela
během cesty dvakrát kojit.
Jsem tomuto zaměstnanci
velmi vděčná za cestu bez
stresu.

Hana Lukavská

Vlak doprovázel vlakvedoucí
Jaroslav Vítek z RCVD
Pardubice, kterému patří
poděkování.

Díl 28.: Trojka, jak ji zřejmě neznáte
Šetření nehod je
většinou práce
nepříjemná, složitá
a smutná. Existují
však i výjimky.

O

soby a obsazení příběhu
jsou následující. První
muž, milovník Helmut,
druhý muž, strojvedoucí Václav,
exotická krasavice Vilma a kompars. Scéna: léto, sobota večer.
Státní hranice mezi Českou republikou a Německem.
„Co s načatým večerem? Což
takhle užít si života?“ řekl si
na německé straně hranice první
muž. A protože Helmut byl chlapík dobře stavěný, dobře živený,
jen trochu neukojený, napadlo ho
osvědčené: Bangkok nebo Havaj.
Podíval se na kalendář a na hodinky: „To nemůžu do pondělka
stihnout, musím slevit.“ A slevil

na víno, ženy a zpěv. Pak se podíval do peněženky a slevil podruhé
na pivo, prodejné ženy a reprodukovanou hudbu. Nakonec mu
blesklo hlavou: „To všechno můžu
mít doma, ale také na druhé straně hranice, a to podstatně levněji.“ A vyrazil se svým bavorákem
pár kilometrů na východ. Druhý
muž, strojvedoucí Václav, zatím
převzal svoji Barunku – tedy motorový vůz řady 810 – a vyjel na obvyklou trasu.

Helmut a Vilma
se seznamují

Na české straně hranice zatím vymakaný holohlavý „bača“ naložil
do své audiny lepé krásky (hodně
mejkapu, málo oděvu) a rozvezl je
na trasu. Nutno objektivně podotknout, že Vilma měla sukně nejkratší ze všech dam.
Helmut mezitím přejel státní
hranici, bez zájmu minul množství trpaslíků lemujících silnici

N

evím, co se vám vybaví,
když uslyšíte slovo trojka.
Možností se nabízí hned několik. Svatá trojice, známka
z kontrolního diktátu, ruská
trojka (tři koně zapřažení vedle sebe táhnoucí sáně), švédská trojka – nechám to na vás,
vyberte si. Nabídnu příběh,
který se skutečně stal, i když
okolnosti, které mu předcházely, si musím výjimečně
vymyslet.

(už měl stejně doma tři) a oděvní výrobky z Dálného východu.
Konečně zpomalil. Zleva i zprava mu kynuly kýžené krásky, až
spatřil, co hledal. Snědou krásku výrazných tvarů a vyzývavých pohybů. Zastavil a spustil
okénko. „Wieviel?“ „Fünf zehn
Mark.“ „Gut.“ A otevřel dveře.
Vilma nastoupila a s ní kromě
silné voňavky vstoupilo i erotické
dusno. Rozjeli se. Pravda, konverzace poněkud vázla, neboť Vilma
kromě číslovek moc německých
slov neznala. Helmut zasunul
do přehrávače kazetu s náladovou hudbou a nastavil klimatizaci více do červeného pole. Vilma
si počala odkládat. Helmut jen
s obtížemi udržel automobil
na silnici. Situace vyžadovala
jediné – najít vhodné místo k zastavení. Naštěstí uviděl odbočku
na lesní cestu. Nestačil ani hodit blinkr a už byl v lese. Kromě
Vilmy neviděl a nevnímal nic ji-

ného. Zastavil, sklopil opěradla
a pomohl Vilmě odložit poslední
kousky prádla…

Na scénu rázně
vstupuje Václav

Že jsem zapomněl na Václava?
Ale kdeže. Ten byl v kabině svého motoráčku, vezl asi deset cestujících a strašně přitom houkal.
Dával totiž návěst Pozor před
přejezdem zabezpečeným výstražnými kříži. Pochopili jste
správně. Roztoužený Helmut zastavil se svým bavorákem a Vilmou uprostřed přejezdu. Fakt!
Václav brzdil, ubrzdil toho hodně, ale ne všechno. Nárazníky 810
skončily v oknech zánovního bavoráku. Ještě že Helmut s Vilmou
měli sklopená sedadla – nastalo
se jim vůbec nic. Nebyl by nakonec ten Bangkok levnější? A poučení? Železniční drážní vozidlo
má na přejezdu přednost vždy
a všude.
Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Podzimní pára
v údolí Přísečnice
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Okružní cesta po Filipínách

B

arevný podzim na saské
úzkokolejce Pressnitztalbahn ležící jen kousek
za hranicí s ČR si můžete vychutnat o víkendu 30. a 31.
října. Čtyři páry parních
vlaků vyjedou z Joehstadtu
v 10.05, 12.05, 14.05 a 16.05
hodin, ze Steinbachu se budou vracet každou celou lichou hodinu mezi 11. a 17.
hodinou. Úzkorozchodná
železnice, o níž veškeré informace najdete na www.
pressnitztalbahn.de, je doslova legendární tím, že ji
režim NDR sice v 80. letech
coby nepotřebnou zlikvidoval, ale nadšenci její větší
část postavili znovu. Letos
drážka odvezla skoro 24 tisíc
cestujících.

Konec sezony
slaví i v Posázaví

O

bčanské sdružení Posázavský Pacifik k ukončení turistické sezony
v Posázaví vypraví 30. října
své tradiční letošní spoje.
Zvláštní spěšný vlak vedený lokomotivou 720 Hektor
vyjede v 8.42 hodin z Prahy-Smíchova přes Vršovice
(9.00) a Čerčany do Kácova a zpět. Coby křídlo
k němu bude vypraven motorový vlak z Kolína tvořený Hurvínkem. Tento vlak
vyjede v 9.44 z Kolína do Sázavy-Černých Bud. Zpátky
z Kácova spěšný vlak zpět
do Prahy vyrazí v 15.14 hodin. Podrobné informace se dozvíte na stránkách
www.posazavsky-pacifik.cz
a www.pacifikem.cz.

Hurvínkem z Ústí
do Zubrnice

N

a státní svátek 28. října bude slavnostně zahájen provoz s cestujícími
na muzejní železnici Velké Březno – Zubrnice, a to
jízdou motorového vlaku
tvořeného Hurvínkem, vyjíždějícího už z Ústí nad Labem západ. Akci pořádá
sdružení Zubrnická museální železnice. Tři páry vlaků budou odjíždět z Ústí
nad Labem západ v 9.03,
11.35 a 14.35 hodin. Více informací na www.zmz.cz.

České doteky
hudby v Praze

ZEMĚ PLNÁ EXOTIKY. Filipíny se skládají z více než sedmi tisíc ostrovů, na kterých žije rozmanité množství kulturních a náboženských společenství. 

Filipínská republika
se nachází asi 800 km
od jihovýchodního
pobřeží asijského
kontinentu. Setkáte
se tady s rozsáhlými
tropickými oblastmi,
četnými sopkami
i slunnými plážemi.

ze do krátkých rakví. Ty pak zavěšovali na skalách co nejvýše
na nepřístupných místech.
Nemenší zajímavostí tohoto
kraje jsou terasovitá rýžová políčka. Jsou proslulá natolik, že
jsou evidována na seznamu světového dědictví UNESCO. Pozemky ale nejsou vždy nejlépe
přístupné. Pokračujeme v cestě po Manile. Tentokrát se vydáme jižním směrem do přístavu
Batangas a odtud lodí na ostrov Mandoro. Nsleduje přesun
na ostrov Boracay, který je proslulý čtyři kilometry dlouhou bílou pláží.

M

etropolí tohoto ostrovního státu je Manila, která
má dnes včetně aglomerací přes 10 milionů obyvatel. Jen
málokterý turista tu mine opevněnou čtvrť Intramuros na řece
Pasig, která vznikla v druhé polovině 16. století. Můžete zde
navštívit katolický kostel sv. Augustina z let 1587–1606 nebo budovy bývalého kláštera, sloužící
dnes jako muzeum se sbírkami
dřevořezeb nebo kočárů a dalších skvostů. Další monumentální stavbou je římskokatolická
katedrála z roku 1581. Pevnost
Fort Santiago stojí na místě, kde
se rozprostírala její hliněná předchůdkyně, zničená během války
v letech 1574–75 čínskými piráty.

Zrodila se sopka

Jediná železniční trať vede
z Manily do regionu Bicol, takže se prakticky musíte spolehnout pouze na dopravu silniční.
Po dvou hodinách jízdy severozápadním směrem dojedete
do dvousettisícového města Angeles. To proslulo svými go-go
bary s tanečnicemi, které jsou
oblečeny ve stylu známé pohádky O chytré horákyni. Nedaleko

FOTO PIXMAC (4X)

LAGUNA. Při výletech přírodou můžete objevit vzácné dřeviny, divoká zvířata i překrásné pohledy na krajinu.

odtud se rozkládá pohoří, v němž
se v červnu 1991 znenadání doslova zrodila sopka Pinatubo. Při
této erupci zahynulo na 500 lidí
a kromě jiného byla zcela zničena i americká letecká základna
Clark. Tato tragická událost však
paradoxně nechala vzniknout prvotřídní turistické atrakci v podobě vulkanického jezera, které
okouzlí každého návštěvníka.
Cesta k němu směřuje z města
Pinatubo, ovšem vede přes tufový, na mnoha místech zamokřený povrch. Pro dopravu tedy
doporučuji zvolit terénní vůz. Poslední část cesty k vrcholu kráteru, který dosahuje výšky 1 780 m
n. m., musíte absolvovat pěšky.
Pokud budete mít po půlhodinovém výstupu dost sil, odměnou
vám bude koupel v jezeře.

Tajemné pohřbívání

V nedaleké provincii Benguet je
ve městě Balatoc důl na zlato, za-

Písečné pláže nabízejí plno míst
k odpočinku.

ZAJÍMAVOSTI

1
2

Celkem 36 procent rozlohy
země zaujímají původní lesy.

Typickým zástupcem živočišné říše jsou zde opice,
které často vyhledávají lidi.

3

Léto tu mají od března
do května, dešťové období
od června do listopadu, chladnější období (vhodné pro návštěvu) od prosince do února.

4
Milovníci koloniálních domů si
zde přijdou na své.
ložený v roce 1903, který můžete také navštívit. Do Sagady se
dostanete průjezdem romantickou krajinou po silnici označované jako Zig-Zag Road. V této
oblasti se nachází Údolí ozvěn

Navzdory tomu, že země
byla několik století španělskou kolonií, úředním jazykem
je kromě filipínštiny angličtina.

se zavěšenými rakvemi, starými
i několik staletí. Pohřební rituál se odehrával tak, že pozůstalí zavazovali mrtvým ústa, aby
jejich duše nemohla uniknout,
a ukládali je v embryonální polo-

Krápníky, netopýři
a jezero uprostřed jezera

K dosažení přístavu Caticlan
na ostrově Panay lze využít praktického kyvadlového lodního
spojení. Západním směrem naleznete během cesty ekopark, kde
chovají překrásné motýly a pěstují vzácné dřeviny. Po silnici, vedoucí často tropickým porostem,
se asi po pěti kilometrech dostanete do vesnice Poblacion, nad
níž se v džunglovitém porostu
nachází jeskyně Pangihan Cave.
V jejích útrobách můžete spatřit
krápníkové útvary nebo rozsáhlou komunitu netopýrů.
Doporučuji také navštívit městečko Talisay. Poblíž je sladkovodní jezero Taal o ploše 244 km²,
vzniklé před mnoha tisíci lety.
V jeho středu se rozprostírá ostrov Volcano s menším jezírkem,
k němuž se pochopitelně musíte opět dopravit loďkou. I tento
kout zdejší země je pastvou pro
oči stejně jako vše ostatní na překrásných Filipínách. 
Luboš Forejt


Za pohádkovou krásou Českého Krumlova
Č

eské dráhy jsou tradičním partnerem mezinárodního hudebního
festivalu České doteky hudby. I v letošním roce tomu
bude nejinak.Vánoční část
začíná 23. listopadu ve Dvořákově síni Rudolfina.
Jednotlivé koncerty jsou naplánovány až do 6. ledna,
kdy se koná ten poslední
ve Clam-Gallasově paláci.
Vystoupení se kromě dvou
zmíněných míst konají také
v Domě U Kamenného zvonu, Obecním domě a klášteře Svaté Anežky české.
Podrobný program naleznete na www.ceskedotekyhudby.cz
(mn, hop)

Do jednoho z našich
nejkrásnějších měst
na jihu Čech se snadno
dostanete i po kolejích.

H

istorické centrum Českého
Krumlova působí pohádkově asi na každého. Vlakem
sem výletníci směřují už od roku
1891, kdy byla zprovozněna trať
z Českých Budějovic do Kájova.

Rozmařilý prostopášník
a bláznivý levoboček

Český Krumlov je spojen s mnoha legendami i slavnými jmény.
Areál hradu a zámku, který patří k nejrozsáhlejším ve střední
Evropě, získal renesanční tvář
v 16. století za vlády pánů z Růže,

tedy za Rožmberků. Na přelomu
16. a 17. století pobýval na zámku
Petr Vok, kterému dějiny připsaly pověst rozmařilého prostopášníka. Kvůli dluhům byl nucen
zámek roku 1602 prodat císaři
Rudolfu II.
O tři roky později se stal zámek sídlem císařova levobočka,
duševně nemocného dona Julia
d´Austria. Ten zde žil s dcerou
českokrumlovského lazebníka Markétou Pichlerovou. Jejich
vztah byl bouřlivý a nakonec
skončil tragicky. Don Julius svoji
družku brutálně zavraždil.

Vodníci, loupežníci,
ale i Spejbl a Hurvínek

Až si důkladně prohlédnete
všechny historické skvosty Českého Krumlova, vydejte se na pro-

Architektonický klenot jižních
FOTO michal málek
Čech.

hlídku některých muzejních
expozic. Pokud pojedete na výlet s dětmi, určitě nevynechejte
návštěvu Muzea loutek a pohádkového domu v Radniční ulici
(čp. 29). Přes tři sta historických
loutek je rozděleno do tematických celků. Spatříte tu například
vyobrazení historických legend,
vodníky, kteří v Českém Krumlově zaručeně obývají dno řeky
Vltavy, loupežníky ze šumavských hvozdů, doktora Fausta
s Kašpárkem a ďábly nebo Spejbla a Hurvínka.
Pohádkový dům má i své
strašidlo. Dodnes se prý ozývají z půdy domu podivné zvuky.
Podle legendy tak v domě straší
duch nešťastné Vilemíny, která
zde v 18. či 19. století žila a provozovala černou magii.

Pod ochranou skřítka

K nejstarším budovám v Českém
Krumlově patří Krumlovský
mlýn v Široké ulici (čp. 80). Poprvé je zmiňován v listině z roku
1347. Podle pověsti zde působil
vodní skřítek, který ochraňoval
mlynářské stavení a měl na starosti perlorodky a perly. Dnes zde
najdete stylovou restauraci s terasou na břehu Vltavy.
Pokud před hodováním dáte
raději přednost kulturnímu zážitku, vystoupejte do prvního patra. Zde se nachází galerie
s výstavou obrazů a grafik (především od krumlovských malířů
Wilhema Fischera a Bohuslava
Coufala), muzeum historických
motocyklů různých značek, hodinové a parní stroje a další starožitnosti. 
Tomáš Rezek

