Festival otevřených
sklepů v regionu
Kyjovské Slovácko
od 13. do 14. 11.
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Dramatické
chvíle v Krnově

Velký Hektor
zamířil do Lužné

Ve Švýcarsku
vzniká obří tunel

Výpravčí Daniel Petr odvážně
zneškodnil ozbrojeného
lupiče.
STRANA 7

Depo historických vozidel
získalo zprovozněný
technický unikát. STRANA 2

U průsmyku Gotthard se
staví podzemní trať v délce
57 kilometrů.
STRANA 5

krátce

sloupek
Investujeme
do budov

Železničář změnil
šéfredaktora

D

o funkce šéfredaktora
Železničáře byl s účinností od 1. listopadu 2010
jmenován Petr Horálek (34
let). Na této pozici vystřídal
Sandru Gosmanovou, která týdeník vedla od září loňského roku. Petr Horálek je

Za poslední tři roky jsme
investovali do oprav
nádražních budov
částku přesahující
půl miliardy korun.

I

nvestiční akce spojené
s modernizací nádraží
probíhají ve velkých i menších městech. I v příštích
letech budeme pokračovat
s opravami budov, aby cestující mohli čekat na vlak

MILAN
MATZENAUER

součástí redakce Železničáře od května 2009, přičemž
od července letošního roku
vykonával funkci vedoucího
redaktora. V letech 2007 až
2008 pracoval jako zástupce
šéfredaktora deníku Metro.

Listopadové číslo
ČD pro vás

V

pondělí 1. listopadu
vyšlo další číslo oblíbeného časopisu pro cestující Českých drah. V ČD
pro vás, které je k dispozici
ve stojanech v nádražních
budovách a na věšáčcích
ve spojích vyšší kvality,
si přečtete velký rozhovor
s hercem a zpěvákem Vojtou
Dykem, známým například
z vystupování se skupinou
Nightwork. Kromě toho se
čtenáři dozvědí o původu
unikátní technické památky – Ivančického viaduktu.
Na cestovatele čekají tipy
na výlet po Královéhradeckém kraji.

Veletrh cestovního
ruchu v Plzni

V

e dnech 21.–23. října proběhl v prostorách Domu
kultury INWEST-K v Plzni šestý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP 2010.
Mimo stánků domácích
a zahraničních vystavovatelů zde měly své zastoupení
i České dráhy. Návštěvníci se v hojné míře zajímali o připravovanou novinku,
tzv. Plzeňské linky, o možnosti cestování do Německa
a také o Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka. Velký zájem byl o tištěné
informační materiály.
Z bleskové ankety mezi návštěvníky vyplynulo, že náměty na zlepšení služeb
směřují zejména do oblasti
kvality vozidlového parku.

Změna času měla
vliv na 16 spojů

V

neděli 31. října skončil letní čas. Ručičku
hodin jsme si ve tři hodiny ráno posunuli o hodinu
zpět. Tato změna se dotkla
provozu na šestnácti nočních dálkových vlacích,
které musely uprostřed noci
čekat na odjezd podle středoevropského času. Pokud
by vlaky nezůstaly stát, jely
by ve zbytku trasy o hodinu
dříve. Regionálních vlaků
se změna nedotkla, protože v době změny času žádné
nejely. 
(hop, tis)

Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

PREVENCE I OPATRNOST. Při výkonu práce musí dodržovat bezpečnostní předpisy nejen zaměstnanci v provozu.

FOTO michal málek

Hlídáme zdraví při práci
Pravidelná prověrka
zjistila, jaký je
stav bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci zaměstnanců.
Kontrola se zaměřila
i na vozidlový park
a úroveň prevence.

K

valitní pracovní prostředí
není jen důležitým předpokladem pro dobře odvedený
výkon. Z hlediska zaměstnance
se jedná také o nárok vyplývající z právních předpisů. Aktuální stav bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Českých drahách zjišťovaly od ledna do června prověrkové komise složené
podle opatření generálního ředitele pro organizování prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ze zástupců zaměstnavatele, odborů a lékařů závodní preventivní péče. Výsledky kontrol
byly shrnuty do závěrečné zprávy.
Prověrky proběhly na všech pracovištích se zaměstnanci Českých
drah, tedy i na místech ve vlast-

nictví SŽDC, případně dceřiných
společností. Kontrola se především zaměřila na zajištění a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a výchovu zaměstnanců
k bezpečné a zdraví neohrožující
práci. Kromě toho se věnovala prevenci pracovních úrazů a nemocí
z povolání a hodnotila možná rizika ohrožení zdraví (včetně výskytu
azbestu). Během kontrol požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek bylo v prvním
pololetí 2010 zjištěno devět pozitivních zkoušek. Ve všech případech byl se zaměstnanci rozvázán
pracovní poměr.

Závady na majetku

Co se týče majetku ČD, kontrola odhalila 1 645 závad, z toho 1 505 nově
zjištěných. V průběhu prověrek
bylo 71 těchto závad odstraněno.
K nápravě 15 závad bude zapotřebí
realizace investičních akcí. Zpráva konstatuje, že 140 závad zjištěných z minulých prověrek nebylo
odstraněno, z toho pouze dvě závady jsou starší čtyř let.
Pokud vezmeme v úvahu všechny závady (tedy i na majetku dalších organizací), prověrky jich

PROČ ZPRÁVA
VZNIKLA

P

odle zákoníku práce musí
zaměstnavatel nejen zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví zaměstnance při práci, ale také minimálně jednou
ročně organizovat prověrky
na všech pracovištích. Z tohoto důvodu České dráhy
zajistily v průběhu prvního
pololetí 2010 ve všech organizačních složkách kontrolu.
V rámci prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci provedly fyzickou prohlídku všech pracovišť, kde
pověření pracovníci zjišťovali stav a případné závady bezpečnostního a hygienického
charakteru. Výsledky shrnuli do Zprávy o prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, konaných v roce 2010.
Dokument schválilo v průběhu října představenstvo
Českých drah a následně byl
projednán v souladu se zákoníkem práce s odborovými
organizacemi.

zjistily 2 171. Z dlouhodobého hlediska se jedná o pokles. Ještě v roce
2007 to bylo 2 905 závad a v roce
2006 3 405 závad. Počet neodstraněných závad starších čtyři a více
let se rovněž významně snižuje.

Kontrola vozidel

Každoroční součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
je kontrola pracovních podmínek
na kolejových vozidlech. Cíl kontroly spočívá ve zjištění, zda skutečný stav drážních vozidel odpovídá
schváleným technickým podmínkám a všem nařízeným změnám
schváleného stavu, za kterých byl
Drážním úřadem vydán průkaz
způsobilosti konkrétního vozidla.
Kontrolám byly podrobeny vytipované řady hnacích vozidel a vybrané řady kolejových vozidel.
Z šetření vyplývá, že jednotlivé
složky na všech stupních řízení
přistupují k prověrkám s potřebným důrazem a pozorností. Kladně lze hodnotit i součinnost mezi
ČD a ČD Cargo a SŽDC. Celá zpráva bude zveřejněna na intranetu.

Jan Čermák
Autor je ředitelem
Odboru odměňování a benefitů.

O adventu přijede Betlémské světlo
Zapálený oheň do vlaků
nepatří. Jednou
za rok ale děláme
významnou výjimku.

A

č se to některým zdá možná předčasné, Vánoce jsou
už za dveřmi. K novodobým adventním tradicím, do kterých jsou přímo zapojené České
dráhy, patří rozvážení Betlémského světla po republice. Ani letošní rok nebude v tomto směru
výjimkou.

Tradice ve 25 zemích
včetně Česka

Tato tradice se v českých zemích
poprvé objevila v roce 1989, kdy
skauti donesli plamínek až k soše
svatého Václava do centra Prahy.
V sousedním Rakousku začala
o tři roky dříve, kdy se stala součástí kampaně na pomoc postiženým dětem. A v čem vlastně
tradice spočívá? Plamínek naděje a přátelství putuje Evropou

ke všem lidem dobré vůle, kteří si takto připomínají zažehnutí světla v místě
narození Ježíše Krista –
v Betlémě. V současné
době se tradice rozvážení Betlémského světla udržuje v asi dvaceti
pěti zemích Evropy.
Za České dráhy organizuje pomoc při dopravě
Krajské centrum osobní
dopravy Brno. Betlémské
světlo bude 18. prosince
přepravováno ve vlacích v bezpečnostních lampách
vojenského typu
ve vyhrazených
oddílech. DKV
zajistí kontrolu
a provozuschopnost hasicích
přístrojů ve vozech. Členové organizace
Junák, kteří
budou převoz  
fyzicky pro-

vádět, pojedou na vyhrazených
místech, přičemž České dráhy
jim mimořádně provedou rezervaci zdarma.

Dobrá reklama

V nácestných stanicích v rámci
pravidelného pobytu vlaku dojde
k „odpálení“ Betlémského světla členem místně příslušné regionální organizace Junák. Během
této doby bude vlaková četa dbát
zvýšené pozornosti. Převoz Betlémského světla z Brna konkrétně proběhne v příslušních úsecích
na těchto spojích: R 610, R 644,
R 660, R 672, R 733, R 758, R 774,
R 805, R 866, R 882, R 901, R 988,
R 1110, R 1123, R 1210, R 1231 a Sp 1721.
Celá akce je vzhledem k její
medializaci dobrou reklamou
pro České dráhy. Co se týče převozu Betlémského světla z Vídně
do Brna 11. prosince ve večerních
hodinách, probíhají v tuto chvíli
jednání s rakouskou stranou. Je
pravděpodobné, že světlo doprovodí čtyři členové Junáku ve vlaku EuroCity 74. PETR HORÁLEK

v důstojných podmínkách
a současně měli k dispozici
širokou škálu služeb. Z poslední doby bych rád vyzdvihl některé stanice, kde
již opravy proběhly.
Jedná se například o Třeboň v jižních Čechách. Vedle fasády a výměny oken
jsme nechali opravit střechu, osvětlení i prostory
pro cestující. Rekonstrukce
si vyžádala téměř 3 miliony korun. Dalším příkladem úspěšně provedené
rekonstrukce je nádraží Klášterec nad Ohří v Ústeckém kraji. Na přestavbu
jsme zde vynaložili téměř
14 milionů. Objekt dostal
mimo jiné novou střechu včetně klempířských
prvků. Součástí akce byla
i zcela nová kanalizace
a zpevněné plochy prvního
nástupiště a okolí výpravní budovy. Do třetice mohu
uvést rekonstrukci nádraží v Jablonci nad Nisou. Zde
jsme změnili vnější vzhled
i dispoziční řešení veřejných i služebních prostor.
Stavební práce nás přišly
na 31 milionů korun. Celkový vzhled nyní respektuje původní architektonické
řešení, avšak s uplatněním
moderních materiálů pro
zateplení a rozvody sítí.

anketa
Jak dlouho můžete jet
tunelem beze strachu?
HANA AMBROŽOVÁ

Bruntál, pracovnice sázkové
kanceláře
Nemám problémy při jízdě tunely. Nejspíš
bych si ten let pod zemí
užívala a v duchu skládala poklonu projektantům
a stavbařům za úžasné dílo.

JAN POTUŽÁK

Odolena
Voda, letecký
šéfkonstruktér
Podle mne je to
jako jízda v noci.
Dá se to zvládnout. S vědomím moderního zabezpečení si myslím, že se není
čeho bát.

ZDISLAVA VALENTOVÁ

Ostrava,
důchodkyně
Ještě nikdy jsem
nejela tunelem
déle než pár minut. Možná bych se bála,
kdybychom  v tunelu dlouho stáli, ale během jízdy asi
ne.
(ski)
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Aktuality

nabízíme
Čtvrtá akce
s řetězcem Lidl
O státním svátku si
mohou naši cestující
udělat výlet po celé
republice za 199 korun.

Č

eské dráhy a obchodní řetězec Lidl ČR pokračují v úspěšné spolupráci
a společně nabídnou svým
zákazníkům další výhodnou jízdenku ČD Net, tentokrát na středu 17. listopadu.
Za 199 korun s ní mohou zákazníci cestovat celý den vlaky Českých drah kamkoli
po republice. Jízdenka platí pro jednu osobu ve druhé
vozové třídě. Pouze v Pendolinech je třeba dokoupit

povinnou rezervaci. Poukázku na ČD Net za 199 korun
si mohou zákazníci koupit v prodejnách řetězce Lidl
od 4. do 16. listopadu, v prodeji je jich rovných 10 tisíc. Zakoupenou poukázku
si následně v pokladně nebo
ve vlaku vymění za jízdenku ČD Net a mohou vyrazit
na celodenní výlet kamkoliv
budou chtít.
České dráhy již uskutečnily se společností Lidl tři
podobné akce a získaly tak
dodatečné tržby 1,6 milionu korun a reklamní plnění
v hodnotě 2,7 milionu. Cílem
těchto akcí je využít volnou
kapacitu vlaků o svátcích,
což se v minulosti vždy podařilo. Také proto je aktuální
nabídka směřována na státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Dosud
realizované akce proběhly
28. října 2009, o vánočních
svátcích 25., 26. a 27. prosince 2009 a velikonoční neděli 4. dubna 2010. Spolupráce
s externími prodejci je jednou z možností, jak oslovit
nové zákazníky, využít volnou kapacitu vlaků a získat
dodatečné tržby. Díky prodeji akčních jízdenek přes
externí prodejce (například
Čedok a JP Servis) zatím České dráhy získaly dodatečné
tržby ve výši 30 milionů korun. 
(tis)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 23.–29. 10.

■ 16 % pozitivní
■ 1 % negativní
■ 3 % ambivalentní
■ 80 % neutrální

P

říznivý ohlas v médiích
vyvolala připravovaná
plakátová výstava v nádražní hale Českých drah ve Znojmě. Výstava je pořádána
u příležitosti 105 let od narození Jiřího Voskovce i Jana
Wericha a 30 let od Werichova úmrtí. Pozitivně je
vnímáno též dokončení rekonstrukce nádražní budovy v Bojkovicích a plánované
rekonstrukce dalších nádraží, například v Uničově či
Šternberku.
Mediální ohlas budí změna času z letního na zimní
a s tím spojené zastavení vlaků
na jednu hodinu. Kladně bylo
hodnoceno rozhodnutí Českých drah posílit na státní svátek 28. října spoje. Pozornost
médií budí také škrty ve státním rozpočtu. Kvůli nim čeká
České dráhy další šetření. Velikou mediální pozornost vyvolal požár opuštěné budovy ČD
v blízkosti autobusového nádraží Florenc v Praze, který si
vyžádal devět mrtvých. Příčiny požáru se vyšetřují.

43/2010

Velký Hektor se vrací

sátých let byly spjaty snad se všemi
ranžíry v celém Československu.
Dokladem toho, že šlo o tehdy
kvalitní stroje, byl fakt, že byly vyváženy do zemí bývalého SSSR, Iráku, na Kubu a jinam. Dodnes jich
mnoho jezdí na Slovensku.
„Pokračujeme v nastaveném
konceptu a chceme kromě modernizace a nákupu nových vozidel zachovat i určitý pohled
na vývoj a historii vozidel jednotlivých řad,“ řekl mimo jiné
k záchraně stroje reprezentujícího zlatá šedesátá léta náměstek
Blažek. „Dali jsme si předsevzetí
u každé řady zachovat minimálně jedno provozuschopné vozidlo
tak, aby do budoucna byla povědomost, jak ta lokomotiva vlastně
vypadala a vyvíjela se,“ dodal náměstek Blažek.

Muzeum Českých
drah v Lužné
získalo do svého
vozidlového parku
významnou posilu.
Zrekonstruovaná
lokomotiva zvaná
Velký Hektor sveze
milovníky železnice při
nostalgických jízdách.

N

a nymburské rotundě tamního PSO vládla v pátek 22.
října slavnostní nálada. Šumivé víno teklo proudem a vzácní
hosté s obdivem v očích vzhlíželi k historické motorové lokomotivě s původním číslem 458.1190.
Všichni ji dnes ale neřeknou jinak
než Velký Hektor. Stroj až do devadesátých let jezdil na posunu nebo
třeba při obsluze polenské lokálky.
Vzhledem k jeho relativně dobrému technickému stavu byl vybrán
jako zástupce své řady a Ministerstvem kultury ČR následně prohlášen za technickou památku. A to
navzdory faktu, že  pochází teprve
ze šedesátých let minulého století.

Dědictví pro příští
generace

Kmotři u rotundy

U oficiálního ceremoniálu, který byl uspořádán na počet přivítání lokomotivy k novému životu,
se sešli Antonín Blažek, náměstek
generálního ředitele ČD pro osobní
dopravu, Michal Nebeský, náměstek generálního ředitele ČD pro
ekonomiku, Jan Plomer, zástupce
ředitele Odboru kolejových vozidel,
Josef Plachý, ředitel akciové společnosti DPOV, Jindřich Rachota,
přednosta Depa historických vozidel a vedoucí nymburské provozní jednotky Arnošt Kohl. Poslední
z nich se netajil tím, že některé
práce byly dokončovány ještě týž
den ráno. A neobešlo se to bez starostí. Z výrobní dokumentace ČKD
bylo zjištěno původní barevné provedení lokomotivy, povedlo se sehnat původní nárazníky.

TECHNICKÁ PAMÁTKA. Ač nepatří k nejstarším, představuje lokomotiva 721.190 vzácný provozuschopný exponát.

Foto autor (2x)

Modernizace i nostalgie

Lokomotivy Hektor vyráběné
v ČKD Praha   se nesmazatelně
vryly do historie železniční dopravy u nás. Od šedesátých do osmde-

VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA. Na setkání přišli (zleva) Jan Plomer, Antonín
Blažek, Jindřich Rachota, Arnošt Kohl a Josef Plachý.

Mezi Planou a Chebem
přestaly jezdit vlaky
D

okončovací   práce zastavily provoz na západní větvi
3. koridoru. Až do 12. listopadu nejezdí v době od 7 do 15 hodin vlaky
mezi Planou u Mariánských Lázní
a Chebem. Místo nich musí cestující použít náhradní autobusy podle
výlukového jízdního řádu. Vzhledem k tomu, že tato výluka navazuje na nepřetržitou výluku Planá
u Mariánských Lázní – Stříbro,
budou čtyři  páry rychlíků nahrazeny autobusy v celém úseku Cheb –
Stříbro a zpět. U rychlíků ve směru
Cheb – Praha v úseku Cheb – Mari-

ánské Lázně jsou zavedeny dva spoje – jeden zastávkový a jeden přímý.
Zastávkový spoj je vypraven
z Chebu o 20 minut dříve, přímý
spoj o 10 minut dříve. Výlukový
jízdní řád s odlišnými časy oproti
normálnímu grafikonu platí také
u osobních vlaků. Některé spoje jsou nahrazeny v úseku Cheb –
Mariánské Lázně a další v úseku
Cheb – Planá u Mariánských Lázní. Zastávky Cheb-Všeboř a Stebnice obsluhují zvláštní osobní
vlaky jedoucí rovněž podle výlukového jízdního řádu.
(tis)

Jako zajímavost můžeme uvést,
že Antonín Blažek před lety sám
coby strojvedoucí v Čerčanech jezdil s Malým Hektorem 720.087,
známou to zeleno-krémovou mašinkou, která kdysi tahala rychlíky
do Horažďovic. Náměstek při této
příležitosti vzpomněl na ne tak
nápadnou, zato ale obtížnou práci
strojů řady 721 třeba na žižkovském
nákladovém nádraží: „Nepřetržitě
tam dvě lokomotivy této řady posunovaly, dokonce proti sobě. Odrážely, míjely se a služba na Žižkově
tehdy nebyla vůbec jednoduchá.“
Ekonomický náměstek Michal
Nebeský viděl opravu historické lokomotivy jako souznění s firmou,
která má historii tak dlouhou jako
žádná jiná. „Je to kus historie,
na kterou můžeme být jenom pyšní a musíme si jí vážit a opečovávat tak, aby ty generace, co přijdou
po nás, měly paměť zhmotněnou
ve vozidlech, do nichž šla spousta
umu lidí této země. A máme povinnost ta vozidla zachovat pro další
generace,“ řekl Michal Nebeský.
Lokomotiva s aktuálním číslem 721.190 nyní bude sloužit pro
nostalgické jízdy pořádané Českými drahami. Ještě letos se Velký
Hektor stihl stát jednou z velkých
hvězd na zamykání sezony  v Lužné
u Rakovníka. Obdiv malých i velkých návštěvníků byl naprosto zaMartin Navrátil
sloužený.

Kvůli státnímu svátku
jsme navýšili místa
V
souvislosti se zvýšeným počtem cestujících v období kolem státního svátku ve čtvrtek 28.
října jsme posílili spoje na nejvytíženějších dálkových trasách
v republice. Počítali jsme také
s tím, že část cestujících využije
volna k přípravě na Památku zesnulých. V úterý 26. a ve středu
27. října jsme zvýšili počet míst
k sezení o 2 tisíce. V neděli, kdy se
velké množství lidí vracelo domů
z prodlouženého víkendu (pokud
si vzali v pátek dovolenou), jsme
nabídli o 2 500 míst více.

Posílili jsme zejména páteřní trasu Praha – Ostrava – Bohumín, více vozů měly také vlaky
z Brna do Bohumína a Jeseníku a dále rychlíky, které mířily do Prahy ze Vsetína, Starého
Města u Uherského Hradiště,
Chebu, Děčína nebo Hradce Králové. Kapacitu jsme zvýšili také
v ranních vlacích v pondělí 1. listopadu, a to o zhruba 600 míst.
Celkové navýšení kapacity kvůli
státnímu svátku tedy představovalo přibližně 5 100 míst. 
(tis)


pro vás
Nakupujte
férově a levně
S In-kartou Českých
drah můžete uplatnit
slevu 10 procent na Fair
Trade potraviny.

N

ovinkou v zákaznickém
programu ČD Bonus je
obchod s Fair Trade výrobky. Skvělá chuť, přírodní
suroviny a ještě navíc dobrý
pocit z pomoci potřebným.
To jsou ve zkratce potraviny
ze systému Fair Trade neboli spravedlivého obchodu.
Jako Fair Trade se označují výrobky, u nichž je garan-

Viktoria
O´Rourke
Manažerka
programu ČD
Bonus
továno, že jsou vyrobeny
ekologicky a také férově
vůči lidem. Drobní pěstitelé v rozvojových zemí, odkud pochází řada potravin
a pochutin naší každodenní spotřeby, jsou totiž často ve velmi nevýhodném
postavení. Ve Fair Trade
je zakázána dětská práce a pěstitelé mají garantovány poctivé výkupní ceny.
Nákupem Fair Trade potravin přispějete k lepší životní úrovni rodin pěstitelů
a umožníte vzdělání jejich
dětem. Odměnou vám nebude jen dobrý pocit, ale
také potěšení z výrobku
skvělé kvality. Bohatý výběr Fair Trade káv, čajů, čokolád, cukrovinek, nápojů,
surovin na vaření nebo koření najdete v sortimentu
společnosti Excellent Plzeň,
specialisty na spravedlivý
obchod.

S In-kartou ČD můžete tyto produkty nakupovat
se slevou ve výši 10 procent,
a to na internetových stránkách www.e-fairtrade.cz.
Pro získání uvedené slevy stačí jen zadat do přihlašovacího formuláře
uživatelské jméno a heslo „ceskedrahy“. Následně
se zaregistrujte k odběru zboží na své jméno
a při dokončení objednávky zadejte číslo své In-karty do políčka Poznámka.
Více informací o nakupování Fair Trade potravin
můžete nalézt na našich
stránkách www.cd.cz
v sekci Výhody pro cestující, ČD Bonus.

Česko-slovenské zápolení v Břeclavi
Mezi nejoblíbenější
aktivity železničářů
ve volném čase patří
bezpochyby fotbal.

o turnaji

O

Ž

elezničáři, policisté a hasiči. Takové bylo profesní
složení fotbalových týmů,
které se 13. října utkaly v Břeclavi
na stadionu Městského sportovního klubu. Chladné středeční dopoledne přivítalo na hřišti
hned po dvou mužstvech z České
a Slovenské republiky.

Kdo se objevil na hřišti

„Letos jsme postavili celkem čtyři družstva, i když původně jsme
počítali s týmy vlakových posádek společnosti ÖBB Personenverkehr z Vídně a také MÁV-START
z Budapešti. Jenže kolegové z Rakouska a Maďarska se na poslední chvíli omluvili a nedorazili.
Podobně jako družstvo vlakových
posádek z Galanty. Takže nakonec z toho bylo utkání mezi Čes-

V AKCI. Na hřišti se setkala celkem čtyři družstva ze dvou zemí. KoleFoto autor
gové z Rakouska a Maďarska se tentokrát omluvili.
kou republikou a Slovenskem,“
říká kapitán českého družstva
Regionálního centra vlakového doprovodu ČD Brno a zároveň
organizátor fotbalových zápasů
Bohumír Grbavčic. Záštitu nad
letošními zápasy převzala místní
odborová organizace Odborové-

ho sdružení železničářů Břeclav.
Vedle mužstva členů z brněnského vlakového doprovodu,
konkrétně Domovské stanice vlakových čet Břeclav, se na hřiště
dostavili zástupci mužstva Policie České republiky a Hasičského
záchranného sboru z Břeclavi,

dehrálo se celkem šest
zápasů, v každém mužstvu bylo sedm fotbalistů
(včetně brankáře). Za českou,
resp. moravskou stranu hráli zástupci Regionálního centra vlakového doprovodu Brno
a hasiči společně s policisty
(v obou případech z Břeclavi),
za slovenskou stranu nastoupili hráči z bratislavského vlakového doprovodu Železniční
společnosti Slovensko a Slovakia Team složený z bývalých
pracovníků obsluhy jídelních
vozů. Na první místo dosáhli
železničáři z RCVD Brno.

kteří utvořili jedno družstvo. Ze
sousedního Slovenska přijeli borci dvou týmů z Bratislavy. „K našemu potěšení dorazili osvědčení
a ostřílení hráči z bratislavského
vlakového doprovodu Železniční
společnosti Slovensko, které doprovodil v nedávné době utvoře-

ný Slovakia Team. Ten je složen
z bývalých pracovníků obsluhy slovenských jídelních vozů.
Družstvo policistů a hasičů letos nahradilo omluvené kolegy
ze slovenské Galanty, Maďarska
a Rakouska,“ pokračuje Grbavčic.

Vyhráli domácí

V průběhu středečního dopoledne se odehrálo celkem šest
zápasů dvakrát po patnácti
minutách v rozestavění jedna
a šest, tedy brankář a šest hráčů.
Letošní, již patnáctý ročník tradičních fotbalových mezinárodních setkání, vyhrálo družstvo
Domovské stanice vlakových čet
Břeclav, a to bez ztráty jediného
bodu. V pořadí ho následovalo
družstvo břeclavských policistů a hasičů, třetí místo obsadil Slovakia Team a na čestném
čtvrtém místě skončilo družstvo
vlakových čet ZSSK Bratislava.
Dodejme ještě, že všechny zápasy pískal profesionální rozhodčí
Josef Hrubý.
MARTIN HARÁK
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Nestavíme levně, ale ani draho
od Plzně na západ. U zamýšleného tunelu Praha – Beroun nyní
Správa železniční dopravní cesty hledá lacinější řešení.

Kvůli úsporným rozpočtovým opatřením
visí nad velkým množstvím dopravních
projektů otazník. Zároveň probíhá debata,
zda stavební normy nejsou zbytečně přísné.

U

ž jeho samotný příchod
do funkce ministra dopravy vyvolal velký zájem
médií. Tehdy měl totiž Gustav
Slamečka pouze slovenské občanství. Během čtrnácti měsíců
ve vládě dokázal uzavřít dlouhodobé smlouvy o veřejné dopravě
s Českými drahami, nastavil cenové normativy u dopravní infrastruktury a prosadil otevření
železničního trhu konkurenci.
Svůj vliv si udržuje i nadále jako
ředitel Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Byl jste čtrnáct měsíců ministrem dopravy ve Fischerově
vládě. Nelitujete, že jste tuto
nabídku přijal?
Nelituji. Bylo to velmi zajímavé
a plodné období. Taková příležitost se v životě vícekrát asi nenaskytne. Když člověk takovou šanci
dostane, měl by ji umět využít.
Když se za tím obdobím ohlédnete, jak byste ho zhodnotil?
Především se podařilo zachovat
kontinuitu ve výstavbě dopravní
infrastruktury. V čase ekonomické krize jsem prosadil rozpočet,
který to umožnil. Současně jsem

rozhodl nerozjíždět nové projekty. Kdybych to neudělal, mělo by
dnešní vedení ministerstva podstatně větší problém s rozestavěnými stavbami. Podařilo se také
konsolidovat poměry na železnici, přičemž nejdůležitější byla
finanční stabilita. Poprvé v novodobé historii byl jízdní řád postaven na reálných penězích, tedy
pokrytý příspěvky z ministerstva
a krajů. Podařilo se uzavřít dlouhodobé smlouvy na financování
dálkové dopravy. Také jsme připravili harmonogram otevírání
železničního trhu.
Vláda schválila návrh rozpočtu
SFDI na příští rok, kde počítá
s poklesem příjmů o 36 procent. Co to znamená pro výstavbu železniční infrastruktury?
Nové projekty se prakticky nebudou realizovat. U silniční infrastruktury to platí absolutně,
u železniční se rozjedou projekty financované z Operačního
programu Doprava. Bude se pokračovat na 3. a 4. koridoru. Nepočítá se ale s tunelem u Plzně,
na ten finanční prostředky nejsou. Co se týče 3. koridoru, tam
se bude stavět především v úseku

Gustav Slamečka
Ředitel Státního fondu
dopravní infrastruktury

V

ystudoval Vysokou školu ekonomickou v Banské
Bystrici. Na přelomu 80. a 90.
let pracoval pro Slovenskou
obchodní inspekci. V roce
1996 nastoupil jako kreditní analytik do finanční skupiny
ABN-AMRO Bank a vystřídal
různé vedoucí funkce. V roce
2007 se za působení ministra
Řebíčka stal ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury. Na začátku roku 2009
postoupil na pozici náměstka
ministra dopravy (Petra Bendla). Během Fischerovy úřednické vlády vykonával od
8. května 2009 do 13. července 2010 funkci ministra
dopravy na návrh ODS. V listopadu 2009 získal české občanství. Nyní opět řídí Státní
fond dopravní infrastruktury.

A co vysokorychlostní tratě?
Kdy už se začnou stavět?
V současné době je u nás konkurenceschopná trať Praha – Pardubice – Ostrava. Ale Praha – Brno
za dvě a půl hodiny už příliš ne.
Relace Praha – Berlín nebo Praha
– Vídeň to samé, cesta trvá čtyři až pět hodin. Bez vybudování vysokorychlostních tratí tedy
asi významných nárůstů v osobní železniční dopravě nedosáhneme. Železniční dopravci sice
můžou působit kvalitou, lepšími vagony a službami, ale pokud
nezlepšíme dojezdové časy, tak se
jim těžko bude bojovat s jinými
druhy dopravy. Do roku 2020 ale
bohužel s výstavbou vysokorychlostních tratí nepočítám, i když
bych nerad věštil z koule.
Opravdu se u nás staví dopravní infrastruktura ve srovnání
se zahraničím příliš draho?
Stavíme s určitými standardy
a v určité kvalitě, která může být
možná příliš luxusní na finanční
poměry České republiky a někdy
i na její dopravní potřeby. Z tohoto pohledu tedy rezervy existují,
zejména v oblasti přípravy projektů a v nastavení norem. Proto se dnes díváme na možnosti
zjednodušení stavebního záko-

na, na proces výkupu pozemků,
změny norem, například u protihlukových stěn. Za mého působení jsme přijali systém kontroly
cen, vypracovali jsme tzv. cenové normativy, které by měly stanovovat základní cenové rámce
na kilometr stavby podle terénu.
Když se podívám na statistické
přehledy ze zahraniční, rozhodně nesouhlasím s tím, že jsme
nejdražší. Já jsem žádný relevantní údaj, který by to dokázal,
neviděl. Naopak. Česká republika žádným způsobem nevyčnívá,
i když nejsme nejlacinější.

Po květnových volbách do Sněmovny Miroslav Kalousek prohlásil, že Státní fond dopravní
infrastruktury není potřeba.
Jaký na to máte názor?
Kdybych si myslel, že tento fond
není potřeba, tak bych nemohl
působit jako jeho ředitel. Samozřejmě že můžeme dopravní infrastrukturu rovnou financovat
ze státního rozpočtu, ale to by se
podle mě problémy jenom znásobily. Cyklus výstavby je daleko
delší než cyklus státního rozpočtu. V existujícím systému máme
výhodu, že prostředky ve fondu
zůstávají. Když se něco v jednom
roce nestihne, tak se to prostě
přesune na další. Ve všech sousedních zemích jdou podobnou
formou, i když to nemusí být vyloženě přes státní fond.
Petr Horálek

Katalog osobních vozů ČD – 31. díl

056
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bdt

50 54 20-29

2

120 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

1998, 2000

PARS Šumperk

M

odernizovaný přípojný osobní vůz druhé třídy s velkoprostorovým oddílem pro cestující a zavazadlovým oddílem. Je určen pro vnitrostátní provoz na hlavních a vedlejších
tratích s nejvyšší provozní rychlostí 120 km/h. Vůz je určen
pro řazení za motorové vozy řady 854, 853, 852, 843, 842, ale
může také být zařazen mezi osobní vozy klasické stavby. Má
dva podvozky typu 1-747-2.5 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je
teplovodní s nuceným oběhem s naftovým ohřívačem vody
s elektronickou regulací. Větrání vozu je zajištěno dvěma ventilačními jednotkami. Zdrojem elektrické energie je trojfázový
generátor a akumulátorová baterie. Vůz je vybaven hlavním
a napájecím brzdovým potrubím, průběžným vedením dálkového řízení, dvěma zásuvkami pro napájení a ovládání přípojného vozu, průběžným kabelem el. vytápění, vlakovým
rozhlasem a zařízením zastávka na znamení.
Oddílů

2

Rozvor podvozku

Míst k sezení

84

Délka skříně

24 500 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

46/51 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 050 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 883 mm

Č

tvrtek 28. října byl pro dráhu Velké Březno – Zubrnice skutečným svátkem.
Na šestikilometrovém úseku totiž opět začala osobní doprava,
i když nepravidelná.
Vlaky tu jezdí po dlouhých sedmnácti letech, ovšem Československé státní dráhy přestaly
obsluhovat zdejší oblast kvůli nízké rentabilitě již na konci sedmdesátých let. Ukázalo se
tedy, že regionální tratě mohou
mít budoucnost i bez objednávek
veřejné dopravy ze strany krajské
samosprávy.
Klíčovým okamžikem vedoucím k záchraně zbytku kolejí (ty
vedly původně až do Úštěka) bylo

Prezentace
na internetu
Co chystáte nového pro
naše webové stránky,
se kterými jste uspěli
v soutěži WebTop100?

S

webovými stránkami
www.cd.cz jsme skutečně zabodovali v prestižní
soutěži WebTop100. V oborovém žebříčku jsme zaujali
druhé místo v sekci Transport hned za Českou poštou, absolutním vítězem
soutěže. V hlavním stromu
soutěže jsme skončili na neuvěřitelném 4. místě mezi
100 firmami s významným
ekonomickým potenciálem, hned za společnostmi
ČEZ nebo Českou poštou.

Roman
Menc
Odbor řízení
značky
Stránky ČD získaly 59,50
bodů ze sta, absolutní vítěz získal 64,8 bodů. Dostali jsme se tak třeba nad DHL
nebo České aerolinie. Kladně byl hodnocen například
pozitivní dojem z prvních
pěti vteřin na příslušném
webu nebo třeba to, že nejžádanější funkce jsou snadno dohledatelné.
K novému grafikonu, který odstartuje v prosinci,
chystáme vylepšení. V novém korporátním kabátě najdou uživatelé e-shop.
Přepracováno bude rozhraní (interface), které by
mělo být vstřícnější a zákazník by se v něm měl lépe
orientovat. O nové funkce
bude rozšířena elektronická
mapa, změna nastane v inteligentnějším vykreslování trasy, práci s legendou
a rozlišení kategorií vlaků.
Zaměstnancům ČD interně
přibude u výluk automatické generování vývěsek pro
železniční stanice a inzerovali jsme již zasílání SMS
o mimořádnostech vlakovým četám. Chceme rozšířit rubriky volnočasových
aktivit a přidat katalog železničních vozidel s 3D
virtuálními průvodci
po inovovaném vozidlovém
parku. Plánujeme i informační tabule s odjezdy vlaků z vybraných stanic.

2 400 mm

doprava
Kde dráhy
končí a začínají

Nadšenci obnovili trať do Zubrnic
Obdivovatelé malých
lokálek zažili vzácný
okamžik: návrat
kolejové dopravy
do míst, kde už to
málokdo čekal.

odpovídá

září 2008, kdy sdružení s názvem Zubrnická museální železnice trať odkoupilo. Velký podíl
na tom měl předseda sdružení
Martin Kašpar.

k provozování drážní dopravy,“
vzpomíná na hektické chvíle posledních dní Martin Kašpar.

Náklady při nákupu
nebyly symbolické

V předvečer státního svátku se
po nejstrmější české železnici
svezli novináři a 28. října vyjely
třemi páry motoráčků tvořených
teplickými a místními Hurvínky
(M 131.1280, 405 a 09) stovky zájemců z řad ústecké veřejnosti. Ti, co
se nevešli, mohli jet i o víkendu.
A vy, kteří jste to nestihli, budete
mít jistě příležitost i v budoucnu.
Když pak správce stanice, chcete-li výpravčí, Přemysl Košek
ze Zubrnic v uniformě Československých drah z třicátých let se
svými kolegy obřím klíčem odemykal stanici, šlo o akt ryze symbolický. Měl ukázat nejen to, že
se na trať vrátil výletní vlak, ale
hlavně fakt, že i dnes, kdy se
na regionálních tratích provoz
spíše zastavuje, nezisková organizace umí provoz znovu zahájit.

„Ministerstvo dopravy převedlo trať na Správu železniční dopravní cesty a pak jsme hledali,
jak prodej uskutečnit v souladu
se zákonem a současně za přijatelných finančních podmínek,“
vzpomíná Kašpar. „Nakonec se
dospělo k tomu, že se dráha prodá za symbolickou cenu. Původně
to mělo být dokonce za korunu,
nakonec za 10 tisíc korun. To zní
sice na první poslech krásně, jenže k tomu jsme museli uhradit
všechny náklady s tím spojené,
zejména daň z převodu nemovitosti. A jenom ta samotná činila
1,6 milionu!“
Potom se daly věci do pohybu. V podstatě za pět měsíců se
památkově chráněná dráha dostala na seznam vleček s přepra-

Trojice Hurvínků
a obří klíč

ODEMYKÁNÍ DRÁHY. Na státní svátek 28. října zahájili členové
sdružení Zubrnická museální železnice provoz na lokálce. Foto autor
vou osob. Už v loňském roce se
zubrničtí nadšenci dohodli se
společností MBM, provozovatelem dráhy a drážní dopravy.
Po uzavření smluv byl připraven
scénář toho, které práce bude
nutno provádět, aby trať co nej-

rychleji vyhověla provozu osobní dopravy.
„Letos 15. října dráha dostala
úřední povolení, hned následovala smlouva o styku dvou drah,
přípojový a provozní řád, a 26. října jsem si jel do Prahy pro licenci

Martin Navrátil

Majetkové a organizační
vymezení Českých drah
může podle ministra
doznat zásadních změn.

D

ebata o restrukturalizaci živé a mrtvé dopravní cesty nabírá nový
směr. Podle ministra dopravy Víta Bárty nyní připadá
v úvahu sloučení části Správy železniční dopravní cesty a Českých drah do jednoho
právního celku. Podle aktuální představy by se správa železnic mohla rozdělit
na dvě části. Menší z nich,
která vlastní a staví koleje,
by připadla Ředitelství silnic a dálnic, které má stejné úkoly v silniční výstavbě.
Druhá větší část SŽDC, která
má na starosti provoz na tratích, by se mohla stát dceřinou společností nebo divizí
Českých drah. Podobný model funguje například u společnosti Deutsche Bahn, kde
ale tyto vztahy právě zkoumá
Evropská komise. Její rozhodnutí bude tedy směrodatné i pro Českou republiku.
Ministr dopravy ale zdůraznil, že vše je zatím teprve
ve stadiu úvah. „Naší prioritou je začít z jednoho místa řídit provoz na železnici,“
(red)
uvedl také Bárta.  
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Ústecko přichází o měď

Návrat motoráčku
na jih Čech

A

ž do 30. listopadu bude
na kolejích Jindřichohradecké místní dráhy jezdit po skoro padesáti letech
motorový vůz řady M 21.
Zapůjčením od slovenské
Čiernohronské železnice se
na místo svého prvního nasazení vrátil motorový vůz
M 21.004, který byl vyroben vagonkou Tatra Kopřivnice v roce 1939 a dodán
právě do Jindřichova Hradce. Provoz tohoto motorového vozu byl v Jindřichově
Hradci ukončen v roce 1961,
kdy byl vůz předán na pionýrskou dráhu do východoslovenského Prešova.

ad ránem mezi žst. Úpořiny a Řetenice se na železničním přejezdu v km
1,394 střetl osobní automobil Ford Mondeo s osobním
vlakem 16100. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.231-1. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 25 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Lovosice
20. října

V

odpoledních hodinách
mezi žst. Prackovice nad
Labem a Lovosice došlo za jízdy mezinárodního vlaku EC
175 ke střetnutí se dvěma zaměstnanci firmy Viamont
DSP, kteří pracovali na úpravě železničního svršku. Oba
zaměstnanci byli na místě
usmrceni. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

Turnov
22. října
VYKRADENÁ TLUMIVKA. Předcházet krádežím zejména na širé trati je složité. Obsazení úseku může znamenat krádež.

N

edílnou součástí jak staničních, tak traťových
a přejezdových zabezpečovacích zařízení jsou kromě
kabeláže i vnější prvky zabezpečovacího zařízení, které obsahují drahé barevné kovy. Kolejové
obvody využívají ke své správné
funkci stykové transformátory,
nazývané též tlumivky. A právě
ty se staly nejčastějším cílem zlodějů  kvůli svému obsahu – mědi.
Odcizením tlumivky přestává kolejový obvod plnit svou funkci,
kterou je správná indikace obsazení nebo volnosti daného úseku.

Unicontrols pro
lepší komunikaci

Z

kratka TLR-2 představuje označení nové univerzální komunikační
jednotky vyvinuté společností Unicontrols. Zařízení umožní připojení vozidla
do sítí GSM i Wi-Fi. Technologie je do ní možné připojit celou řadou rozhraní
včetně Ethernetu. Jednotka má procesorové jádro
s operačním systémem Linux. Komunikační jednotka
na vozidle představuje první
krok k řešení komplexního
datového přenosu, součástí
dodávek je proto i začlenění
do kontextu aplikace včetně
vývoje vozidlové, serverové
i klientské části. Unicontrols dodal telekomunikační jednotky typu TLR-Z
Českým drahám na elektrické jednotky řady 471.
Zhruba dvě desítky lokomotiv ČD a ČD Cargo také vybavil přenosovým zařízením
pro měření spotřeby elektrické energie.  (mn, hop)

Jakýmsi pomyslným bermudským trojúhelníkem, ve kterém
stykové transformátory mizí, je
zejména oblast kolem Ústí nad
Labem. Majitelem zařízení,
kterému vzniká škoda, je státní
organizace Správa železniční dopravní cesty. „Od začátku roku
dosahuje vzniklá škoda výše asi
5 milionů korun. Podle našeho názoru se už jedná o krádeže
s prvky oganizovaného zločinu,“

FOTO AUTOR (2x)

Řešení není
jednoduché ani levné

Krádeže kabelů
a vnějších částí
zabezpečovacího
zařízení nejsou bohužel
výjimečné. Ústecko teď
ale čelí opravdovému
nájezdu zlodějů mědi.

Na koridoru i lokálkách

Tam dojezdil spolu s ukončením provozu železnice
Prešov – Sigord v roce 1971.
Po mnohaletém chátrání
na různých místech Slovenska se motorový vůz dočkal
v letech 2002–2003 kompletní renovace včetně dosazení nové pohonné jednotky.
Druh přenosu výkonu se
tak změnil z mechanického na hydrostatický. Protože přepravní kapacita vozu
je pouhých 38 míst k sezení
a 12 k stání, doporučujeme
zájemcům rezervaci míst.

Úpořiny
18. října

N

V

současné době je v rámci Pražské integrované dopravy provozováno
celkem šest lodních linek.
Oproti loňskému roku bude
většina přívozů provozována i v zimním období. Výjimku tvoří linka P4 mezi
centrálními pražskými ostrovy, která ukončila provoz
31. října. V minulých zimách byly provozovány pouze linky P1 a P2 na severu
Prahy, spojující trojský břeh
se Sedlcem a Podbabou.
Ostatní lodní linky se letos
přidaly až počátkem dubna. Na základě zkušeností z provozu a díky navýšení
rozpočtu na provoz přívozů hlavním městem Prahou bude možné provozovat
celoročně také linky P3, P5
a P6. Přívoz P3 představuje významnou alternativu
pro spojení Podolí v Praze 4
a dopravního uzlu Lihovar
v Praze 5. Nejnovější přívoz
P6 zajišťuje spojení Modřan
a Lahoviček, na zimu s provozem upraveným pro lepší využití ke každodenním
cestám do školy či zaměstnání. Na lince P2 bude přes
zimu v provozu pouze jedna loď, druhá vypluje opět
v dubnu.

ibžd

NASLEPO. Trvalé obsazení kolejových obvodů znamená mezistaniční jízdu i pro těžké nákladní vlaky.

informuje tiskový mluvčí SŽDC
Pavel Halla.
Výčet takto postižených stanic a traťových úseků je zarážející. Na uhelné trati z Ústí
nad Labem do Bíliny jde o traťové úseky Ohníč – Úpořiny
(včetně) – Řehlovice. Na trati
označené číslem 130 přes Teplice v Čechách byly tlumivky zcizeny ve stanicích Bohosudov
a Chabařovice. Poškozena byla
i lokálka z Oldřichova u Duchcova do Teplic lesní brány. Řádění zlodějů neunikl ani koridor,
kde byly postiženy traťové koleje
mezi Lovosicemi, Bohušovicemi
nad Ohří a stanicí Hrobce. Rovněž trať na pravém břehu Labe
nebyla ušetřena. Tady kolejové obvody zčervenaly mezi Vel-

STYKOVÝ
TRANSFORMÁTOR

J

e to vnější část zabezpečovacího zařízení, které odděluje signální proud kolejového
obvodu od zpětných trakčních
proudů. Jeho hlavní součásti tvoří dvě měděná vinutí, železné jádro a u starších typů
olejová náplň. Hmotnost měděných vinutí je cca 25 kg.

kými Žernoseky a Sebuzínem
a ve stanici Polepy. Na Děčínsku
byly tlumivky odcizeny v České
Kamenici. Ve všech případech
jde o krádeže mědi ze stykových
transformátorů typu DT-02.

Pravděpodobně nikdo nepředpokládal, že přítomnost barevných
kovů v zabezpečovacím zařízení
se za současného stavu stane jeho
Achillovou patou. Složitou situaci popisuje Pavel Halla: „Samotné
tlumivky nelze jiným zařízením
nahradit. Na tratích, kde není
třeba současně přenášet na vozidlo kód vlakového zabezpečovače,
by bylo možno nahradit kolejové
obvody počítači náprav. Toto řešení je ale velmi nákladné, protože
je třeba zrekonstruovat také kabelizaci v celém dotčeném úseku.“
Ještě složitější situace nastává
v případě tratí, kde je nutno přenos kódu vlakového zabezpečovače na hnací vozidlo zachovat.
Nahrazení tlumivek novým typem DT-075E, které jsou na měď
podstatně chudší a odolnější násilnému poškození, by si vyžádalo opět nákladnou rekabelizaci
a navíc úpravy zabezpečovacího
zařízení.
Mezi nezbytná dopravní opatření patří   jízda vlaků v mezistaničních úsecích, v případě
dotčených přejezdových zabezpečovacích zařízení zpravování
rozkazy Op, popřípadě vypnutí přejezdů z činnosti. To s sebou
přináší snížení propustnosti
trati, zpoždění, vyšší spotřebu
trakční energie a zejména částečné nahrazení funkce zařízení chybujícím lidským faktorem.

VÁCLAV RUBEŠ

O

dpoledne mezi žst. Turnov a Hrubá Skála se
na železničním přejezdu
v km 28,815 střetl osobní automobil Fiat Panda s osobním vlakem 5515. Nikdo
nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži
a doplněn dopravní značkou
Stůj, dej přednost v jízdě!
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova 814/914.025. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 82
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

Mladá Boleslav
23. října

V

poledne mezi žst. Mladá Boleslav město a Dolní Bousov se na železničním
přejezdu v km 26,891 střetl
osobní automobil BMW 330
s osobním vlakem 16411. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je
zabezpečen výstražnými kříži a doplněn dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě!
Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova
814/914.130. Škoda byla předběžně vyčíslena na 55 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
(MirKo)
Praha. 

Stará Paka: Probudí se už zakletý uzel?
Významný dopravní
uzel v Podkrkonoší
stále čeká na zásadní
rekonstrukci.

P

rvní zářijový den měly podle harmonogramu SŽDC
oficiálně začít přípravné
práce na stavbě Modernizace žst.
Stará Paka pro DOZ. Na jaře 2011
by se tato akce podle původního
plánu měla rozjet tak, aby v prosinci 2011 mohl být zaměstnancům ČD a cestujícím odevzdán
tento dopravní uzel v zásadně
omlazeném stavu. Nad termíny
nyní visí veliký otazník, protože
investice v gesci SŽDC byly náhle rozhodnutím ministra dopravy zastaveny. To nám ale nebrání
se do Staré Paky podívat.

NA STANOVIŠTI. Provoz uzlu, kam se sbíhá pět tratí, vyžaduje
od dopravních zaměstnanců plné nasazení.

Skoro jak za císaře pána

Významný uzel
několika tratí

Stanice zasazená do nádherné
scenerie Podkrkonoší vznikla se
stavbou Pardubicko-liberecké
dráhy. Vlaky se tu rozjely 1. prosince 1858 a první červnový den
roku 1871 společnost Rakouská
severozápadní dráha zprovoznila úsek Ostroměř – Kunčice nad

Labem. Pardubicko-libereckou
dráhu nové koleje překřížily právě ve Staré Pace. Trať z posledního, pátého směru sem našla
cestu od Skalska a Mladé Boleslavi a patřila lokálce předané
do provozu 1. června 1906.
Na sedmi dopravních kolejích
(nepočítáme-li jejich pokračovaní, protože staniční koleje jsou
zhruba uprostřed rozděleny zhlavím se spojkami) řídí pohyb dispoziční výpravčí jednak z vlastní
dopravní kanceláře, která je
ve výpravní budově, a pak venkovní výpravčí a zároveň dozorce
výhybek ze stanoviště III. Vlakovou cestu ze tří stanovišť staví pětice signalistů, dozorců výhybek
nebo výhybkářů.

STARÁ PAKA. Stanice v Podkrkonoší neměla být původně tak významná. Dnes je tu důležitý lokální uzel. 

FOTO autor (2x)

Potřeba je celkem sedm zaměstnanců ve směně. Stavění cest tu
probíhá na technické úrovni hodné spíše počátku 20. než 21. století. Výhybkáři vydá příslušné
klíče signalista ze skříňky nazvané Tabulka uzamčení výhybek.
Výhybkář obejde výhybky, odemkne výměnové zámky, přestaví, zamkne a uvolněné klíče vrátí
do skříňky. I přes seberychlejší
pohyb zaměstnanců sjetí a roz-

jetí jedné vlakové skupiny vlaků
trvá přes dvacet minut. Stanice navíc nemá žádná odjezdová
návěstidla.

Ve směru Železný Brod
už dálkové řízení běží

Stará Paka dnes zůstala mezi železničními uzly tou nejzastaraleji zabezpečenou stanicí. To vše
by se nyní mohlo změnit. „Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, které by tu nově vyrostlo,
umožní postupně řídit jedinému
výpravčímu-dispečerovi nejen
provozování dopravy v uzlu, ale
i na úsecích do Železného Brodu (tady už DOZ od června 2010
funguje) a později i do Jaroměře.
Celkem by se uspořila zhruba dvacítka  pracovníků, a to včetně závorářek v zastávce Tample na trati
040,“ vysvětluje přednosta provozního obvodu Turnov Jiří Bubák.
Věřme, že tato stavba i přes současný trend úsporných opatření
zahájena bude. Díky této etapě
modernizace v hodnotě přibližně 100 milionů korun  (objednává
ji SŽDC, SS Praha) by pak mohlo
být brzy zahojeno jedno z posledních větších bolavých míst naší
železniční infrastruktury.
Martin Navrátil

provoz a zahraničí
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průmysl
Úspěchy Škody
Transportation

B

ěhem uplynulých dvou
let společnost Škoda
Transportation uzavřela další zajímavé smlouvy. Mezi ně patří navázání
na úspěšné dodávky tramvají pro polské město
Wrocław, tentokrát s obousměrným typem vozidla
19 T v celkovém počtu 28
tramvají. Další zajímavou
zakázkou společnosti jsou
dodávky tramvají 15 T-R pro
lotyšské město Rigu. Tato
tramvaj je specifická především použitím materiálů pro provoz v teplotách až
-40°C. V oblasti železničních vozidel je významnou
zakázkou výroba push-pull
souprav se řídicím vozem
pro ŽSSK. Souprava nemá
hnací vůz, protože slovenský zákazník k tomuto účelu inovuje své lokomotivy
řady 263. Rekonstrukce se
týká schopnosti komunikovat po datové lince s řídicím vozem. V neposlední
řadě se společnosti podařilo převzít depa dvou tras
pražského metra, kde bude
zajišťovat servisní činnost na zde provozovaných
vozidlech.

Kotoučové brzdy
od DAKO-CZ

V

ýroba nové kotoučové brzdy pro nákladní železniční vozy probíhá
v současné době ve firmě
DAKO-CZ. Jedná se o kotoučové brzdové jednotky
jednoduché nebo s ruční brzdou, dále pak brzdové kotouče šířky 170 mm se
zvýšenou tloušťkou opotřebení a speciální brzdové
obložení. Výhody nákladního vozu vybaveného kotoučovou brzdou oproti
brzdě špalíkové je zejména
podstatné snížení hladiny
hluku, nulové opotřebení
jízdní plochy kola brzděním
a žádné riziko tepelného
poškození dvojkolí. Důležitým faktorem je též podstatné snížení provozních
nákladů. Pořizovací cena
kotoučové brzdy je v souvistosti se zmíněnými výhodami konkurenceschopná
s dosud používanými brzdami špalíkovými, které
jsou ekonomicky i technicky překonány.

Nová generace
sedadel

F

irma BORCAD představila nový typ ultralehkého sedadla určeného
do interiéru vozidel pro regionální dopravu. Jde o nástupce stávajícího modelu
SEN, který se sériově vyrábí
od roku 2009. Představená
novinka je výsledkem několikaletého výzkumného
projektu, který byl oficiálně
završen dokončením náročných zkoušek a testů v polovině letošního roku. Mezi
nejdůležitější vlastnosti sedadel patří nízká váha
a vysoká pevnost, která významně přispívá ke zvýšení
pasivní bezpečnosti cestujících. Tvar sedáku a opěráku sedadla je ergonomicky
navržen pro pohodlí cestujícího. Také bezpečnosti  byla věnována pozornost
a sedadla úspěšně prošla
nárazovými crash testy.

(acri)

5

Nejdelší tunel na světě
Švýcarsko má od 15.
října 2010 významný
světový primát.
Po poledni toho dne
byly proraženy poslední
metry nejdelšího
železničního tunelu.

olské železniční společnosti za letošních prvních sedm měsíců zvýšily
ve srovnání se stejným obdobím loňského roku množství přepraveného zboží
o 10,6 procenta. Národní společnost PKP Cargo si
udržela svoji dominantní

C

pozici na trhu. Přepravila
69,9 milionu tun zboží, dosáhla dopravní výkonnosti
19,1 miliardy tunokilometrů a její podíl na polském
trhu nákladní přepravy dosáhl již 48 procent.

Tunel proti kamionům

Dny dopravy
ve Varšavě

O
UVNITŘ STAVBY. Pohled do budoucího tunelu Gotthard poblíž nádraží Faido. Za sedm let tudy má
FOTO wikipedia
každou hodinu projíždět šest nákladních a dva osobní vlaky v každém směru.

mezinárodní
vlaky projedou
tunel rychlostí
až 200 km/h.

projede Švýcarskem více než milion silničních kamionů. Švýcarská vláda chce snížit jejich počet
na silnicích alespoň na polovinu.
Základní tunel Gotthard je jakýmsi srdcem transverzály NEAT
a z jeho výstavby nebude profitovat jen nákladní doprava, ale
i osobní, protože spoje do Itálie se
podstatně zrychlí. Například z Curychu do Milána se pojede až o hodinu méně, než je tomu dosud.  
Až bude v roce 2017 tunel otevřen pro běžný železniční provoz, má každou hodinu projíždět
v každém směru šest nákladních a dva vlaky osobní dopravy
– ty mají jezdit v půlhodinovém
taktu. V sobotu a neděli, kdy je
rozsah nákladní dopravy nižší,

PKP Cargo získala
48 procent trhu

P

elá akce se odehrála
v hloubce dva tisíce metrů
po zemí pod masivem hory
Gotthard. Pomoci obří vrtné soupravy došlo k odbourání poslední
vrstvy skály a tím ke spojení jižní a severní části tunelové roury,
což znamená vytvoření nejdelšího tunelu světa. Ten se nazývá jako základní tunel Gotthard
a dosahuje délky 57 kilometrů.
Dokončení prorážky bylo plné
radostných emocí celého pracovního týmu, který se podílel
na výstavbě tunelu. Hloubení totiž trvalo celých patnáct let!

Nejdelší železniční tunel světa
je součástí nové železniční alpské transverzály (NEAT), která
přijde na 15 miliard eur. Stavba
je financována především z vysokého švýcarského silničního
mýtného. Cílem tunelové stavby je převedení nákladní dopravy ze silnice na železnici a tím
ulevit švýcarské silniční dopravě. Dnes je sice až šedesát procent
zboží v tranzitu přes Alpy dopravováno železnicí, nicméně ročně

polsko

STÁLE RYCHLEJI. Po dokončení tunelu budou moderní vlaky do Mi-

lána potřebovat o hodinu kratší čas na jízdu.
budou tunel využívat další vlaky
osobní dopravy.
V osobní dopravě pojede každou hodinu z německé části
Švýcarska mezistátní vlak do Milána a vnitrostátní vlak směřující do kantonu Ticino (to stejné
platí i v opačném směru z jihu
na sever). Mezistátní vlak má
tunelem  projíždět rychlostí 200
km/h, kdežto vnitrostátní spoj

FOTO Martin Harák

pojede „jen“ rychlostí 160 km/h.
Snížení rychlosti pro vnitrostátní vlak bylo zvoleno, aby vznikla
dostatečná kapacita pro nákladní dopravu.

Rychlost versus kapacita

Pokud by se rychlost mezistátního vlaku v tunelu snížila také
na 160 km/h, což představuje čtyři minuty jízdního času, získala

by se v každém směru jedna trasa navíc pro nákladní dopravu
za hodinu. Dochází tak ke konfliktu mezi co nejrychlejším dopravením cestujících do Milána
a cílem NEAT – přepravit novou
tunelovou trasou co nejvíce zboží.
Švýcarské spolkové dráhy (SBB)
prosazují následující volbu jako
optimální ze tří důvodů:
• Se zvoleným mixem rychlostí vlaků osobní dopravy 200
km/h, respektive 160 km/h,
vystačí kapacita pro šest vlaků nákladní dopravy pro každý směr, které mohou tunelem
projíždět rychlostí 120 km/h.
• Těmito šesti nákladními vlaky by měl být dosažen cíl, tedy
přemístění nákladní dopravy
ze silnice na železnici, který
byl schválen švýcarským Parlamentem pro ochranu Švýcarských Alp (takzvaná Alpská
iniciativa).
• Pro více jak šest nákladních
vlaků nemá současná železniční síť odpovídající kapacitu
na příjezdových trasách. Jde zejména o  úseky ze severu (Basel
– Erstfeld) a jihu (Itálie – Biasca). 
STANISLAV HÁJEK
(Zdroje: Oe1.ORF.at a Berner
Zeitung z 12. 10. a 15. 10. 2010)

víkendu 18. a 19. září
se v polském hlavním
městě Varšavě konaly již
po deváté Dny veřejné dopravy. Akce proběhla v rámci evropského týdne bez
automobilů. Dny dopravy ukázaly možnosti využívání železnice i městské
dopravy nejen po hlavním
městě, ale celé aglomeraci. Během akce byl návštěvníkům k dispozici
konferenční vagon řady
508A, velkoprostorový vůz
řady 158A a také nejmodernější elektrické lokomotivy
polské společnosti PKP InterCity – stroj tuzemské výroby řady EP09 – a rakouský
Taurus (Husarz).

Rekordní investice
do infrastruktury

P

olský správce železniční
infrastruktury, společnost PKP PLK, plánuje investovat v nejbližších letech
1,2 miliardy eur do rozvoje dopravní infrastruktury.
Část peněz poplyne i z evropských fondů. Největší
modernizační práce se plánují na železničních tratích
Varšava – Gdaňsk a Varšava – Lodž. Do roku 2015 chce
společnost zásadně obnovit
významná železniční spojení.
(sh, mh)

krátké zprávy ze světa
Otevřeli další
vysokorychlostní trať

Rusko chystá největší
privatizaci od 90. let

Stávka zasáhla
Bavorsko a Porýní

Více Railjetů umožní
zkrácení intervalů

Projekt snížil náklady
u elektrické trakce

Čína pokračuje ve svém
nadšení pro vysokorychlostní vlaky.
Na konci října začalo
fungovat spojení mezi
Šangají a městem Changčou na jihovýchodě země. Trať
mezi oběma městy je dlouhá 202
kilometrů a vlak tuto vzdálenost
překoná za 45 minut. Souprava je
schopna jet až 420 km/h. Na rozdíl
od předchozích projektů se jedná
o vyloženě čínský projekt. Experti
nyní pracují i na vlaku, který bude
jezdit dokonce 500 km/h. Pro srovnání – rekord drží francouzský expres TGV s rychlostí 574,8 km/h.     

Čtvrtina Ruských drah
je na prodej. První vicepremiér Igor Šuvalov
zveřejnil plány na rozsáhlou privatizaci státních podniků s cílem získat
asi 60 miliard dolarů. Na prodej
budou podíly v asi devíti stovkách
firem. Prodej bude zahrnovat celé
nebo částečné podíly v celkem až
900 společnostech, včetně ropného gigantu Rosněft nebo Ruských
drah. V soukromých rukách by
mělo skončit 15 procent Rosněftu
a 25 procent Ruských drah. Uvažuje se i o prodeji podílu v letecké společnosti Aeroflot.

Několik velkých měst
v Německu zasáhla
v úterý 26. října stávka
na železnici. Podle médií se jí zúčastnilo asi
700 zaměstnanců. Událost
zasáhla provoz především v Bavorsku a zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Jedním z nejhůře zasažených
měst byl Mnichov, kde stávka 50 zaměstnanců soukromých železničních dopravců zasáhla provoz vlaků
i tramvají. Odborové svazy, které
stávku vyhlásily, chtějí dosáhnout
zvýšení mezd u soukromých dopravců. Vliv na mezinárodní spoje v Česku byl minimální.

Výrazné zlepšení dopravy na západ připravily  ÖBB v  jízdním řádu
2011. S dokončením dodávky moderních souprav Railjet bude zaveden
dvouhodinový interval spojů mezi
Vídní a Feldirchem. Jízdní doba se
zkrátí i u zbývajících spojů, dosud
vedených v kategorii ÖBB EC, o přibližně 30 minut, a to na šest a půl
hodiny.  Zaveden bude také dvouhodinový interval pomalejších
spojů InterCity s větším počtem zastavení na trase Vídeň – Innsbruck.
Některé vlaky pojedou až do Landecku nebo Bregenze.

Společnost IPESOFT získala prestižní ocenění IT projekt roku 2010
ve Slovenské republice.
Úspěch souvisel s účastí firmy na projektu energetického
dispečinku pro Železniční společnost Cargo Slovakia. Nové řešení
umožňuje detailní plánování a řízení předtím těžko predikovatelné spotřeby energií, což významně
sníží náklady v rámci elektrické
trakce. Komise, sestavená z IT novinářů a zástupců IT organizací,
ocenila, že v rámci Evropy jde svým
rozsahem, komplexností a parametry o unikátní systém.

Papírenský gigant
mění systém dopravy

Právo pro dopravu
východ – západ

Modernizace drážní
sítě k přístavům

Společenství Cargo 10
přijímá Makedonii

Stomilionový úvěr
na nákup lokomotiv

Společnost DB SCHENKER ztratí velkého papírenského zákazníka.
Společný logistický
podnik švédského dřevařského průmyslu ScandFibre Logistics ze Stockholmu totiž
změní od počátku roku 2011 spolupráci na Captrain, což je dceřiný
podnik francouzské nákladní dráhy Fret SNCF.  Firma Scand-Fibre
vypsala výběrové řízení na realizaci koncepce Rail 11. Jedná se o přímé
vlaky s hotovými produkty ze švédských výroben k příjemcům v Evropě. V protisměru bude firma sama
uplatňovat prostor na trhu.

Nový nákladní list  pro
evropsko-asijskou nákladní dopravu po dráze CIM/SMGS pomáhá,
ale ne dostatečně. Tento
názor vyslovil generální sekretář Mezinárodního drážního
výboru CIT Thomas Leimgruber.
Doklad neřeší všechny rozdíly mezi
právem CIM a SMGS. Se zvláštními
přepravními podmínkami (BBB)
k nákladnímu listu CIM/SMGS chce
CIT obsahově naznačit směr nové
mezinárodní úmluvy. Čínské, kazašské a ruské dráhy chtějí jednotný
nákladní list CIM/SMGS pro transporty ze západní Číny do Evropy.

Iniciativa na podporu
hospodářství The Nothern Way představuje
investice za 1 milion eur
do modernizace drážní
sítě. V plánu je úprava tratí z přístavů Teesport, Hull a Immingham vedoucích k hlavní trati
východního pobřeží (Est Coast Main
Line) pro dopravu velkoprostorových kontejnerů typu High-Cube.
Podle odhadů bude během deseti let
50 procent importovaných kontejnerů patřit do kategorie High-Cube.
Oproti standardním kontejnerům
o výšce 2 591 mm jsou High Cubes
vysoké 2 896 mm.

Makedonská státní dráha  má zájem vstoupit
do společenstva Cargo
10, které založily nedávno společně dráhy
Chorvatska, Slovinska
a Srbska pro evropský drážní koridor 10. Oznámily to chorvatské
státní dráhy po setkání  tří zakládajících drah se zástupci Makedonie v Záhřebu. Vstup se měl podle původních plánů uskutečnit
1. října. Stále platí hlavní cíl tohoto seskupení: zkrátit dobu stání
na hranicích tak, aby se doba jízdy z Rakouska po Istanbul zmenšila z 60 na 35 až 40 hodin.  

Banka pro obnov u
a rozvoj (EBRD) poskytla srbské státní
dráze Železnice Srbije
úvěr ve výši 100 milionů eur (cca  2,5 miliardy
korun). S těmito prostředky se
má obnovit 111 kilometrů tratě
v rámci evropského dopravního
koridoru X (Rakousko – Istanbul), nakoupit stavební technika
a pořídit 15 nových nákladních
lokomotiv. Část projektu je rovněž věnována podpoře srbské
dráhy při její reorganizaci a  vývoji úsporných energetických
opatření.     
(PeŠŤ, hop, kla)
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HLEDÁME
České dráhy hledají zaměstnance na pozici Specialista
systémů managementu ISO.
Úloha pozice:
• tvorba a údržba systémové
dokumentace dle ISO 9001,
• metodické řízení systémů
managementu ISO u ČD,
• poskytování odborného
servisu v oblasti systémů
řízení kvality.
Vzdělání:
• vysoká škola ekonomického nebo technického
směru,
• vzdělání/kurzy v oblasti
systémů managementu.

Místo výkonu práce je v Praze.
Termín nástupu je co nejdříve po úspěšném výběrovém
řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě
na adresu kristova@gr.cd.cz  
do 23. 11. 2010. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru.

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

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že nás ve věku
84 let navždy opustil bývalý strojvedoucí z turnovského depa pan Josef Hlubuček.
V depu pracoval od vyučení až
do odchodu do důchodu.
Zarmoucená manželka
Božena, děti Zbyněk, Pepík
a Bohunka s rodinami

Vzpomínka
Je tomu již sedm
let, kdy nás 9. listopadu po těžké
a zákeřné
nemoci opustil
kolega, přítel a dobrý
kamarád Josef Bous, výpravčí železniční stanice Praha
hlavní nádraží. I dál zůstává zapsán v našich vzpomínkách a srdcích.
Spolupracovníci z Českých
drah a rodina

Dobrá pověst ženy... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Africká antilopa; kosí mládě; druh spojení trámů; atletický výkon;
element chůze; hláška v bridži.
– B. Monopolní sdružení podniků; edém; bůžek lásky; měsíc
(bás.); kovbojská potřeba; tatranská rezervace. – C. Versus;
součást éterických olejů; resort;
ocasy; výherní poukázky; okrasní kurovití ptáci; kostra hlavy
(kniž.). – D. Značka rostlinného tuku; prérie; jiným způsobem; patřící Otovi; šedesát
kusů; kornoutnice; linoleum. –
E. Japonská potápěčka; působení; křemenná hornina; posta-

va; výkal; nízká cena; snímek. –
F. TAJENKA. – G. Pobíjet kovem; spolek; balík (zast.);
dušené skopové s rýží; kontrabas; psací potřeby; šitý spoj. –
H. Obilnina; svazek slámy;
silná černá káva; ponoření; tenisové sady; usušená tráva; řemeslnický stůl. – I. Kavkazský
strunný hudební nástroj; dvojice
cvičenců (zast.); náš PZO; lososovitá ryba; přesvědčení; minulého roku; rodička. – J. Zmizelá
pryč; evropské platidlo; mládě
tura; hernie; příjemná; seveřanka. – K. Výklopný úzkokolejný vozík; schůzka; směnečný ručitel;

obyvatel západočeského města;
modla; severští mořští ptáci.
SVISLE: 1. Praskání. – 2. Tábořit
ve volné přírodě. – 3. Vůně; pracovní kombinéza. – 4. Údaje; v pravou
chvíli; stovka. – 5. Pravděpodobně;
scedit; mlha. – 6. Podstavec přístroje; značka zubní pasty. –
7. Zahradní nádoba; způsob rozdávání tarokových karet. – 8. To-
pivo; svazek obilí; drůbež. –
9. Solmizační slabika; vařené vepřové; prodlení dlužníka
(práv.). – 10. Hospodářský pracovník; vůz tažený potahem.
– 11. Asijský jelenovitý savec;

skrblictví. – 12. Zuřivost; stočené sardelové řezy; kočkovitá šelma. – 13. Epidemie;
hýkavec; řezací nástroj. – 14.
Elementární částice; zbytek
po hoření. – 15. Odřezek dřeva.
– 16. Části vět; ženské jméno
(zdrob.). – 17. Malá lesní šelma; forma; do větší výšky. – 18.
Ty druhé; konstrukce střechy;
moc. – 19. Lesní sova; samec
ovce. – 20. Sekané maso v omáčce; žíněnka pro džudo. – 21.
Plemeno; presy; národ. – 22.

Symetrály; ranní nápoj; značka
zápalek. – 23. Určený ke kopání;
školní pouzdro. – 24. Pořád; kolek. – 25. Lavice (v nář.); nula;
šatní motýlek. – 26. Spojka; tibetský mnich; městské sady.
– 27. Karibský kokosový likér;
tiskařské chyby. – 28. Tobolka
na peníze. – 29. Lesní plod.
NÁPOVĚDA: A. slam, 7. ábeles, 9. mora.
Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky:
SPOČÍVÁ NA MLČENLIVOSTI VÍCE MUŽŮ

Specifické znalosti:
• koncepční a tvůrčí myšlení, procesní přístup,
• analytické schopnosti,
• znalost ISO 9001 výhodou,
• znalost procesů a činností v železniční dopravě
výhodou,
• dobré komunikační schopnosti, týmová práce,
• ochota cestovat v rámci ČR.

Železnice zachycená v čase a prostoru
Poznávání cizí země
může proběhnout
různými prostředky.
V Polsku k tomu
pomohly fotografie.

O FISAIC

M

ezinárodní federace pro
kulturu a volný čas železničářů byla založena na podnět Francie a Švýcarska v roce
1952 s cílem organizovat
a kultivovat zájmovou činnost
železničářů ve volném čase.
Federace nyní sdružuje již 25
zemí Evropy. Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku
1990.

V

pořadí již 33. festival fotografií FISAIC začal 23. září
a trval čtyři dny. Tato akce
se koná vždy jednou za dva roky
a tentokrát do polského města
Stargad poslalo své práce 384 fotografů ze třinácti zemí. Nakonec
se sešlo přesně 2 117 snímků – barevných, černobílých, spjatých
s kolejemi i s volnou tematikou.
Naši fotografové zde dosáhli velkého úspěchu. Tři diplomy
v kategorii Naše železnice získal

ČR

NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Liberec – hotel Babylon – akce děti zdarma prodloužena až
do konce listopadu.
• Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26.
11. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté švédské stoly), 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště
(bez přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station
(od 6 let). 1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH
osob ZDARMA.
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
• Kypr 55+, destinace Pafos nebo Limassol, hotely ****
s vyhřívanými bazény. Cena 9 990 Kč/os. starší 55 let,
doprovodná osoba za stejnou cenu! Cena zahrnuje: 7 nocí,
7x polopenzi (švédské stoly), letenku, transfer letiště – hotel –
letiště, 2x polodenní výlet, 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°C, vzduch 22°C, prosinec 18/19°C).
Vánoce a Silvestr za stejnou cenu!
• Autobusový zájezd:
4. 12. Drážďany, cena 590 Kč, odjezd z Prahy
11. 12. Norimberk, cena 660 Kč, odjezd z Prahy

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 2–12 let
2 080 Kč, pro klienty nad 55 let jsou v ceně 2 410 Kč ještě dvě masáže.

Uspěly i snímky na téma nosFOTO IVAN GAvendA
talgie.

Ivan Gavenda za fotografie Nostalgie I–III, jeden diplom Jiřina
Marášková za snímek Hlavní nádraží 2. V kategorii volné téma si
diplom zaslouženě odnesla Helena Mašindová za práci s názvem

• Velké Karlovice – hotel Tatra – 24. 12.–26. 12. vánoční relax,
2 990 Kč/os. Cena zahrnuje: 2 noci, 2 snídaně, uvítací přípitek,
slavnostní štědrovečerní večeři, překvapení pod stromečkem,
Svatoštěpánské menu, posezení s koledami, vánočním pečivem
a punčem, relax. program (whirlpool, floating, kyslíková terapie, klasická masáž částečná, fitness bez omezení). Jednolůžkový
pokoj za příplatek 1 000 Kč/pobyt.
• Hotel Tatra, 5denní relax, 22. 12.–26. 12., cena 4 990 Kč/os.
zahrnuje: 4 noci, 4x snídani, uvítací přípitek, slavnostní štědrovečerní večeři, překvapení pod stromečkem, svatoštěpánské
menu, posezení s koledami, vánočním pečivem a punčem, relax.
program (whirlpool, floating, kyslíková terapie, klasická masáž
celková, perličková koupel, parní aromatická lázeň, fitness bez
omezení).
• 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 klasickou ruční masáž, 1x uhličitou koupel v minerální vodě, 1x solnou jeskyni, 1x procházku
po městě s průvodcem, 1x taneční večer s programem, na Štědrý
večer – slavnostní menu s vánoční nadílkou.

Silvestrovské pobyty

• Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel Idol , termín 27. 12. 2010–2. 1.
2011 – dospělá osoba cena 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.
• 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.
• Poděbrady, hotel Tlapák – 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 klasickou ruční masáž, 1x uhličitou koupel v minerální

Kukuřičné pole. Odborná porota
dále vybrala k výstavě fotografii
Slunečnice pod Blaníkem Marka
Binka a dílo Panorama od Jarmily Šmerhové. V kategorii promítaných digitálních snímků byla
vybrána k výstavě fotografie Lezec Milana Przybyly.
Spoluorganizátorem výstavy
bylo sdružení KSTiK železničář
Domu kultury Stargard. „Je to
velká čest pro členy našeho sdružení, že hostíme účastníky tohoto festivalu. Díky aktivitě FISAIC
se můžeme na této výstavě osobně
setkat s umělci jiných zemí, seznámit se s jejich úspěchy v oblasti fotografie, rozšířit si poznatky
o jejich zemi a navázat vzájemné
kontakty. Těší nás, že v Stargardě můžeme potkat evropskou že-

lezničářskou rodinu,“ řekl ředitel
Domu kultury železničáře Stanislav Bartniczak. „Tento festival
fotografií slouží pro otevřené výměny zkušeností lidí z různých
krajů, původů a kultur,“ komentoval význam události Horst
Wengelnik, prezident technické
komise fotografie FISAIC.
Práce oceňovala porota ve složení: Ludmila Sabadini, Bohdan
Kowalski a Tadek Surma. „Během
tří dnů jsme nonstop prohlíželi
zaslané fotografie a rozhodování
bylo velmi těžké, jelikož všechny
prezentovaly velmi vysokou úroveň,“ řekla Ludmila Sabadini.
V roce 2012 proběhne akce ve FinJan Týc
sku.
Autor je vedoucí skupiny foto
ZS FISAIC ČD.

vodě, 1x solnou jeskyni, 1x procházku 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.
• 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
(sauny, bazénu, vířivky), 30. 12. taneční večer s hudbou, od následujícího dne Happy Hour – 15–17 h (volná konzumace kávy,
čaje, slané a sladké variace), silvestrovskou zábavu s bohatým
programem v hotelu Thermal (bez silvestrovské zábavy cena
5 100 Kč).
• Penzion Rozália, Velký Meder, cena 2 870/4 700 Kč zahrnuje:
3/5 nocí, polopenzi, 3/5 denní vstupenku s jedním přerušením
denně, 1x masáž, místní poplatek, cena platná až do roku 2011.
Nástupy podle volné kapacity penzionu.
• 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.
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/last-minute/
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pošta
Dětská radost
na kolejích

7

Hrdina z Krnova zasahuje

Ú

Lenka Nodžáková, Petr Mitáček

Na cestě z Vysočiny
na Liberecko

N

a Havlíčkobrodsku byl
po pětačtyřicátém roce
v rámci obsazování pohraničí nabídnut právě Liberecký kraj. Tisíce rodin
z Vysočiny zde nalezly nové
domovy. Dodnes vzpomínám, jak jsem 31. srpna
1953 jako student nastoupil
v Havlíčkově Brodě do osobního vlaku a v podvečerních
hodinách jsem byl v Liberci. Bez jediného přestupování! Dnes na obdobné
trati z Humpolce do Jablonce nad Nisou, pokud chci
jako držitel Senior pasu (je
mi 77 let) použít pouze osobní vlaky, musím přestupovat kromě Havlíčkova Brodu
ještě v Pardubicích-Rosicích
nad Labem, Hradci Králové, Jaroměři, Staré Pace,
Železném Brodě a v Tanvaldě. Bohužel osobní vlaky
na sebe často nenavazují,
často mě tedy čekají půlhodinová nebo hodinová čekání. A v rychlících bych
musel platit navíc. Snad se
tedy na nás důchodce bude
více myslet při tvorbě budoucích jízdních řádů.

Zdeněk Frantál

Nezištná pomoc
po běhu na peroně

C

htěla bych poděkovat průvodčímu, který
30. září doprovázel rychlík
v půl deváté ráno směrem
z Rokycan na Prahu. Vzhledem k tomu, že se v Rokycanech nastupuje do vlaků
poněkud jinak, než tomu
bylo například v červnu, doběhla jsem k vlaku doslova na poslední chvíli – a to
i s těžkou pojízdnou kabelou. Vzhledem k tomu, že
jsem hodně běžela, chytly mě ve vlaku velké bolesti
páteře. V tu chvíli jsem nemohla pořádně dýchat ani
se moc hýbat. Pan průvodčí,
který mně pomohl usadit se
a napít čaje, chtěl okamžitě
zavolat lékaře. Jeho pomoc
byla upřímná a mohu říci,
že jsem byla mile překvapená, podobně jako moji spolucestující. Takové jednání
už mezi lidmi pomalu mizí,
a tak se domnívám, že tato
rychlá a nezištná pomoc zasluhuje poděkování.
Jarka Vágnerová

Poděkování si zaslouží Jaroslav
Klyeisen z RCVD Karlovy Vary.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Průvodčí mi vrátil
šest tisíc korun

C

terý 12. října bylo mlhavé, vlhké a pochmurné.
Leckomu se těžce opouštěla
vyhřátá postel, avšak dětem
z Nerudovky, tedy z mateřské školy se speciální třídou
v ostravské Nerudově ulici
1040, vstávání nečinilo sebemenší problémy. Čekalo
je totiž dopolední cestování vláčkem, prohlídka
stanice Ostrava hlavní nádraží s výtvarnými hrátkami v dětském koutku a také

prohlídka stanice OstravaSvinov. A navíc jízda Pendolinem! Před samotnou
cestou se ještě stihly seznámit s panem strojvedoucím a jeho kabinou. Za tyto
a mnohé další zážitky i dárečky děkují děti a učitelky
mateřské školy především
„akčnímu“ tatínkovi Lukáši Maruškovi, vlakovému
revizorovi KCOD Ostrava, dále přednostovi stanice Ostrava hl. n. Jindřichu
Gavendovi a za jízdu Pendolinem Antonínu Drdlovi
z VDOD Praha.

pošta

RODINNÝ KRB. Během domácího léčení se o něj stará maminka Dagmar. Na stole leží poděkování od ministra vnitra.

kalhot jen pěticentimetrové pásky jako nastříhané nůžkami. To  
už začínaly houkat záchranky.

V krnovském
obchodním domě se
před měsícem odehrálo
drama. Jen díky
statečnému chování
několika lidí nedošlo
ke ztrátě na životech.
Mezi odvážlivci byl
i výpravčí Daniel Petr.

Následky výbuchu

O

noho posledního zářijového dne si chtěl Daniel Petr koupit po směně
něco k jídlu. Měl v plánu zastavit se také v kamarádově knihkupectví, kde občas vypomáhá
s údržbou, a rychle se přesunout
do garáže s malou dílnou. Vše se
ale odehrálo úplně jinak.

V PRÁCI. Během zdravotní vycházky navštívil kolegy v dopravě.

DANIEL PETR

U

Šílenec s granátem

Když vycházel z oddělení potravin
v krnovském obchodním centru,
bylo kolem půl třetí. Přes skleněné dveře uviděl prudkou rvačku.
„Byl tam ozbrojený lupič, který
se pokusil vyloupit směnárnu,
a druhý člověk, o kterém jsem se
později dozvěděl, že to byl kriminalista v civilu,“ vzpomíná šestapadesátiletý výpravčí Petr. Zloděj
máchal pistolí a a vystřelil. Naštěstí nikoho nezranil. Kdosi mu
vyrazil pistoli z ruky. Zloděj pak
začal granátem mlátit kriminalistu do hlavy. Prodavačka z knihkupectví Alena M. se mu ale vrhla
odvážně po ruce, granát vykroutila a zahodila. Ten nevybuchl, protože nebyl odjištěný.
To byl okamžik, kdy na scénu
vstoupil Daniel Petr. Nezaváhal
ani vteřinu. „Měli jsme s Alenou kontakt očima. Ani nemusela volat, pomohl bych stejně,“

FOTO AUTOR (3x)

V knihkupectví se statečnou
prodavačkou Alenou.
říká Daniel Petr. Navíc si byl jistý, že se zloděje podařilo odzbrojit. Na dlážděné podlaze ležel
granát, opodál ještě rotovala
pistole. Nalehl co nejvíce na lupiče a pevným sevřením znehybnil jeho ruce, přičemž mu hlavu
tlačil k podlaze. Ubíhaly vteřiny.
„Nasadíme mu pouta,“ zaslechl
od policejní hlídky, kterou někdo

železnice pracuje od vyučení v Krnově v roce
1973. Vystudoval železniční průmyslovku v Šumperku a pedagogické minimum
na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Pracoval v lokomotivním depu v Brně, jako
posunovač v Praze, sportovní referent v krnovském učilišti, průvodčí nákladních vlaků
a posledních dvacet let jako
výpravčí. Rád cestuje, obdivuje řemeslnou úroveň starožitnosti – jejich restaurování se
také úspěšně věnuje.

zavolal. Jenže mírného uvolnění
pachatel okamžitě využil. U pasu
měl ještě dva granáty, o nichž nikdo neměl tušení. Jeden se mu
podařilo odjistit...
Zablesklo se, Dana tlaková vlna
vymrštila nahoru. Najednou stál
bosý na podlaze, paže měl tmavě
fialové, silně otékaly a strašlivě
bolely. Od kolen dolů měl místo

Pachatele výbuch rozmetal. Daniel Petr to odnesl tříštivými zlomeninami obou paží těsně nad
zápěstím a několika méně závažnými poraněními pravého kotníku střepinami. V nemocnici
strávil sedm dní, pak ho pustili  
do domácího ošetřování, odkud
chodí pravidelně na převazy.
„Mám tři syny a nejmladší
Dan je nejodvážnější. Jsem na něj
velmi pyšná,“ říká jeho osmasedmdesátiletá maminka Dagmar
Petrová, která o Dana pečuje
po dobu léčení. Všichni věří, že se
mu ruce zahojí a zranění zůstane
bez následků, aby se neocitl v nepříjemné existenční situaci.

Poděkování od ministra
i generálního ředitele

Odvážné zneškodnění ozbrojeného lupiče ocenil ministr vnitra Radek John pamětní plaketou
Policie ČR. Poděkování za občanský postoj a statečný čin vyjádřilo
i vedení Českých drah. „Výpravčí Petr projevil dokonalý občanský postoj, který se v dnešní době
příliš nevidí. Přes svá zranění je
velmi optimistický, což mu podle
lékařů určitě prospěje,“ říká ředitel RCP Ostrava Petr Novák.
O mimořádném činu výpravčího Daniela Petra hovoří s uznáním i generální ředitel ČD Petr
Žaluda: „Hluboce si vážím jeho
činu. Cítím k němu nesmírnou
úctu. Zabránil obrovským ztrátám na životech s nasazením
vlastního zdraví. To, že jsme mu
poskytli nějaké prostředky, je
pouze nepatrným poděkováním
za to, co udělal.“ IVAN SKULINA

htěla bych se podělit o nezapomenutelný
okamžik, o který se postaral mladý průvodčí osobního vlaku Praha – Benešov,
jehož jméno jsem už zapomněla. V neděli 19. září
jsem odjížděla v 10.24 hodin z vršovického nádraží a posléze vystupovala
ve Strančicích. Asi hodinu
po mém vystoupení z vlaku
se ozval mobil a neznámý
muž sděloval, že našel moji
peněženku a že mně jí předá ve Strančicích. Ano, byl
to zmíněný průvodčí, který peněženku našel a v ní
číslo mého mobilu. Duchapřítomně mi zavolal a vše
v pořádku vrátil asi o dvě
hodiny později, kdy doprovázel vlak směrem na Prahu. V peněžence jsem měla
mimo diáře s telefonními
čísly i téměř šest tisíc korun! Všechny peníze mně
byly v pořádku odevzdány a nic nechybělo. Pan
průvodčí jakoukoli odměnu odmítl, i když jsem přesvědčena, že si ji zasloužil.
Jsem ráda, že jsem narazila
na tak poctivého člověka.
Elvíra Maturová

Jednalo se o průvodčího Jana
Růžičku ze SVČ Benešov.

Kdo vyhrál
petanque

V

pondělí 18. října se
uskutečnil na ploše
u sportovní haly UP v Olomouci oblastní přebor železničářů v petanque.
Zúčastnilo se ho 43 soutěžících, kteří se utkali ve třech
kategoriích. V napínavých
soubojích dvojic, ve kterých
rozhodoval o vítězi mnohdy pouhý jeden bod, zvítězil v soutěži mužů Miroslav
Neoral ze SŽDC SSZT Olomouc před Lubomírem
Antonem ze SŽDC TÚDC
Olomouc a Viktorem Haráskem z ČD RCVD Olomouc.
V soutěži žen byla nejúspěšnější Alena Jelínková
z ČD PO Olomouc před Šárkou Gilovou z ČD PO Ostrava a Dagmar Balejovou z ČD
PO Přerov. V soutěži smíšených družstev zvítězila
s převahou dvojice Neoral
– Jelínková před Zbyňkem
Šonským (ČD PO Přerov)
s Šárkou Gilovou a před Petrem Šístkem (ČD PO Přerov ) s Annou Randovou (ČD
KCOD Olomouc). Po ukončení turnaje, který probíhal téměř až do setmění,
se účastníci sešli v restauraci sportovní haly UP
Olomouc, kde proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen a pohárů prvním
třem ve všech kategoriích.
Ceny předával místopředseda OSŽ Miroslav Novotný,
který se opět, stejně jako
v minigolfu, zúčastnil jako
aktivní účastník.  

Vladimír Tomášek

Díl 29.: Ty chceš bejt zase poctivej?
Solidarita je dobrá
vlastnost. Profesní
solidarita se může
projevovat různě.

D

alo by se říci, že Jaroslav
P. byl jakýmsi létajícím
traťmistrem. Kde bylo
třeba zalepit díru, poslali jeho.
Neodmlouval a udělal na místě pořádek. Pak si přečetl inzerát o výběrovém řízení na funkci
vrchního inspektora u regionálního inspektorátu. Přihlásil se
jen pro vnitřní potřebu dokázat
si, že ještě nepatří do starého železa. Přednosta si Jardu vybral
bez dlouhého váhání.

Při měření v kolejišti
byl ve svém živlu

Zase začínal. Pokolikáté už za život. Musel se naučit používat počítač, natáčet videokamerou,

začal držet služby o víkendech
i v noci, a co bylo nejsložitější,
musel zvládnout stoh dopravních předpisů, zákonů, vyhlášek
a norem. Umět přečíst rychloměrový proužek, rozpoznat alespoň
základní z té spousty hejblátek
a kontrolek na hnacím vozidle,
orientovat se v různých druzích zabezpečovacího zařízení.
Žádné zásluhy a zkušenosti neplatily. Jako pojítko s minulostí
a stavovský odznak si přinesl svoji rozchodku.
Při měření v kolejišti byl
ve svém živlu. Stačil ohlídat
všechno. Když hledal první stopu
vykolejení, lezl doslova po kolenou. Ovšem doma místo pochvaly dostal vynadáno. „Ty starý
blázne,” říkala mu manželka,
když se celý zablácený a unavený vrátil z výjezdu, „máš tohle
zapotřebí? Ty chceš bejt zase poctivej? Vždyť tě zase vylejou!” Ale
nevylili.

Traťováci tvoří
vyhraněnou partu

J

aroslav P. slavil padesátiny.
Byl to traťovák tělem i duší.
Na dráze začínal od píky. Studoval při zaměstnání, angažoval se v odborech a vypracoval
se až na náčelníka traťové
distance. Po sametové revoluci neprošel u kulatého stolu o jeden hlas, i když nebyl
v žádných seznamech. Chtěl
po lidech práci, takže někomu
vadil. Vrátil se tak, odkud přišel. Zase začal traťmistrovat.

Odpoledne se šlo do hospody.
Zadaný salonek byl slavnostně
vyzdobený. V průčelí vítalo oslavence okřídlené kolo, kus kolejnice, traťovácký krumpáč neboli
Tonda a Jardova rozchodka s velkou červenou mašlí a ještě větší padesátkou. Nad tím vším se
skvěl nápis „+50 = nedovolené rozšíření“. Měl radost. V duchu ocenil nápad i pečlivost zpracování.
Přednosta se ujal slova. „Cesty
osudu jsou nevyzpytatelné,” začal. „Poprvé jsem se s Jardou sešel
na place při jedné zajímavé nehodě. Vykolejení na výhybce číslo
22a/b. Byl jsem tehdy nezkušený
dopravák, ale byl jsem přesvědčený, že příčinou vykolejení je
špatný technický stav výhybky.
Potřeboval jsem své závěry doložit
nejen naměřenými hodnotami,
ale i odborným zdůvodněním,
proč právě tyhle přebývající mili-

metry způsobily vykolejení. Svolal
jsem si na místo komisi odborníků. Revizora odvětví 13 – nadřízeného metodika, náměstka služby
13 a náčelníka traťové distance,
zde přítomného Jardu P,“ pokračoval ve vyprávění přednosta.
„Seznámil jsem je se svými závěry a čekal, že mi je potvrdí a patřičně mě podpoří. Čekal jsem
dlouho a marně. Stáli tam jak tři
němé sudičky. Tehdy jsem ještě nechápal, že traťováci, stejně jako horníci nebo námořníci,
jsou vyhraněná parta a že mezi
sebe nikoho jen tak nepustí. A já
bych chtěl dnes svoji řeč ukončit
prohlášením, že Jarda P. již vstoupil do nové party. Party inspektorské. Tak co, Jaroslave, řekneš mi
konečně, jak to bylo na výhybce 22a/b?“ zeptal se přednosta.
„Neřeknu, tehdy jsem byl ještě
traťovák, ale běda traťovákům,
vypadnou-li tam zítra,“ ozvala se
odpověď. Otakar Drahorád
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za poznáním

kam jet
Svatomartinské
hody ve Slezsku

43/2010

Na úzkém rozchodu do hor (1)

N

a první listopadový víkend (6. a 7. 11.) vás
zve obec Bohušov a Slezské
zemské dráhy k návštěvě
martinských hodů. Kromě
svatomartinské husy nebude chybět domácí zabíjačka v areálu u penzionu Pod
duby (od 11 hodin) či ukázka výcviku s orly skalními.
Těžištěm akce bude slavnostní mše v rekonstruovaném kostele sv. Martina
v podání sólistky pražského ND Eriky Šporerové a posluchačky konzervatoře
Markéty Schaffartzikové.
Na hody do Bohušova můžete vyrazit parním vlakem vedeným lokomotivou
U 57.001 s odjezdem z Třemešné ve Slezsku v 10.45.

Železniční modely
a kolejiště v Plzni

K

lub železničních modelářů Plzeň přichystal výstavu železničních modelů,
kolejiště a příslušenství.
Akce, která začala na státní svátek 28. října, potrvá
do 21. listopadu, a to v Plzni-Skvrňanech v ulici Karla Steinera 10/A. Otevřeno
tu mají od pondělí do pátku mezi 15.30 až 18.30 hodinou, v sobotu a neděli a také
na státní svátek 17. listopadu od 9.30 do 18.30 hodin.
Hromadné návštěvy mimo
provozní dobu je možno objednat předem na telefonu
739 454 545. Kromě široké nabídky vystavených modelů
a ukázek z práce modelářů
nebude chybět ani videoprojekce. Více informací na
www.kzm-plzen.cz.

Malinké nádraží
Valašské Meziříčí

PAMÁTKA UNESCO. Dnes jezdí na dráze Darjeeling Himalayan Railway už jen dva páry stařičkých vlaků. Souprava překonává výškový rozdíl 2 134 metrů. 

V Indii je dodnes
funkční pětice
úzkorozchodných
tratí, které se honosí
přídomkem horské.
Pojďme je spolu
postupně navštívit
aspoň na papíře.

Společenská smetánka
tudy v létě mířila do hor

M

odeláři z Velkého Meziříčí otevřou výstavu
určenou všem, kterým učarovala modelová železnice
v měřítku 1:120. Její čtvrtý
ročník se bude konat tradičně o posledních víkendech
před adventem, to znamená 13.–14. listopadu, 20.–21.
listopadu a také ve středu
17. listopadu. Výstava Klubu železničních modelářů
ve Velkém Meziříčí se uskuteční v prostorách suterénu
ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, od 13 do 18 hodin.
Od loňské výstavy tamní
modeláři nezaháleli, takže
návštěvník uvidí osmnáct
metrů kolejiště. Byla prodloužena dvoukolejná neelektrizovaná hlavní trať
a prakticky dokončeno koncové lokálkové nádraží Velké Meziříčí z dob začátků
provozu.  

Hubertova jízda
u zámku Slavkov

P

o celou sobotu 13. listopadu bude areál zámku
Slavkov – Austerlitz patřit
koním, jídlu a vínu. Již potřetí v řadě se totiž uskuteční Hubertova jízda spojená
s výstavou mladých svatomartinských vín a se svatomartinskou husou. Tyto
akce doplní zahájení dvou
výstav: Koně a slavkovský
zámek a Slavkovské slunce.
Návštěvníci si připomenou
205. výročí proslulé bitvy
u Slavkova a potkají oživlé
panstvo v dobových kostýmech.
(mn, hop)

nejvýše položenou železniční stanicí v Indii.

Zpoždění nikdo neřeší

Ž

elezničním stavitelům neodolaly ani kopce indické.
V této zemi s více než miliardou obyvatel je vlaková doprava
nesmírně populární. Své cestující si našla i pětice úzkorozchodných tratí. Osobní zkušenost
jsem získal se dvěma z nich, s tratěmi do Darjeelingu a Shimly. Informace o ostatních jsem čerpal
především z odborného tisku.

Dráha Darjeeling Himalayan
Railway (DHR) má rozchod pouhých 610 mm. Je považována
za jakousi průkopnici mezi horskými tratěmi v Indii. Dokázala totiž to, co před ní žádná jiná.
A to přiblížit lidem himálajské velikány a ukázat jim zdejší
úchvatnou přírodu. A proč právě
Darjeeling? Je třeba si uvědomit,
že toto místo leží na území státu Západní Bengálsko, tedy stejně jako Kalkata, která bývala až
do roku 1911 hlavním městem
Britské Indie. A jelikož místní honorace toužila především v horkých a dusných létech opustit
město, relativně blízké velehory se jevily být ideálním místem.
Samotný Darjeeling vznikl
až v roce 1835 jako horská stani-

FOTO autor (4x)

UNIKÁT. Zdejší parní stroje pamatují ještě doby Britské Indie.

Odstraňování popela z kolejiště.

ce. Stavěly se hotely a sanatoria,
dařilo se zde čajovým plantážím
a turistů přibývalo. Cesta z Kalkaty však trvala několik dní,
což nebylo pohodlné. Proto nastoupila železnice a stavitelé,
pod jejichž rukama vzniklo dílo
uvedené do provozu v září roku
1881, které obdivujeme dodnes.
Samotná trať původně začínala
ve městě Siliguri (dnes 655 tisíc
obyvatel), později byla prodloužena do jeho předměstí New Jalpaiguri, kde vznikl velký železniční
uzel se tratěmi tří rozchodů.

Atrakce nejen pro turisty.

Stálé stoupání
bez ozubnice i tunelů

Prakticky celou cestu ze Siliguri
až do Darjeelingu trať sleduje původní horskou silnici se spoustou
serpentin, vede centrem vesnic
a horských samot a cestujícím nezbývá než žasnout nad genialitou
konstruktérů, která spočívala
především v jednoduchosti. Celá
trať měří 88 kilometrů a není zde
použit ani metr ozubnice či posta-

TOY TRAIN

T

ři z pěti horských úzkorozchodných tratí v Indii se
nachází na severu země. Čtvrtá je poblíž Bombaje a poslední pátá na samém jižním cípu
subkontinentu. Všechny jsou
nazývány společným názvem
Toy Train čili železnice na hraní nebo prostě malá železnice.
Dráha Darjeeling Himalayan
Railway o rozchodu 610 mm
a délce 88 km byla uvedena
provozu v září roku 1881.

ven jediný tunel. Od stanice Sukna trať prakticky trvale stoupá při
průměrném sklonu 50 promile (maximum 52,6) až do stanice
Ghum, odkud následuje klesání do cílového Darjeelingu, který má nádraží v nadmořské výšce
2 050 metrů.
Na trati jsou oblouky o poloměru pouhých 15 metrů. Tam, kde
velikost stoupání neumožnila

použít tělesa silnice, je přírodní překážka překonána pomocí
pěti dvojúvratí a tří kolejových
smyček, kde trať nadjíždí sama
sebe. Výchozí stanice New Jalpaiguri leží v nadmořské výšce
pouhých 123 metrů, vrcholová
stanice Ghum pak v závratných
2 257 metrech. Celkové převýšení dosahuje tedy až fantastických
2 134 metrů a nádraží Ghum je

Upřímně řečeno, nejlepší léta
a velkou intenzitu provozu má
trať již patrně za sebou. Minulostí jsou jak vlaky jezdící přes
noc, tak vlaky nákladní. V současné době je v celé trati, a tedy
i po nejatraktivnějším horském
úseku, veden denně pouze jeden
pár vlaků, vedený malou motorovou lokomotivou. Vlak se skládá
ze tří vagonků a jede téměř hlemýždí rychlostí místy po velmi
nekvalitním svršku.
Cestující tvoří povětšinou indičtí turisté s několika cizinci, kteří odmítnou jízdu džípem
po zčásti nové silnici. Pro získání jízdenky s místenkou je nutné vyplnit žádanku totožným
způsobem jako na běžné indické
dálkové vlaky. Osobní vlak vyjíždí z New Jalpaiguri v devět ráno
a z Darjeelingu v 9.15 h. Jízdní
doba činí oficiálně sedm a čtvrt
hodiny, nicméně zpoždění dosahující až dvou hodin jsou běžná
a nikdo se jimi příliš nezatěžuje.
V horním úseku tratě, mezi
městy Darjeeling a Kurseong, je
veden v denní době další pár vlaků, další až dva páry spojují Darjeeling s Ghumem. Všechny tyto
vlaky jsou vedeny stařičkými parními lokomotivami, což opět činí
z této tratě věc výjimečnou. Jízda
parních vlaků je však podmíněna
množstvím prodaných jízdenek,
provozuschopností lokomotiv či
dostatkem uhlí, takže je vždy
nutné se předem informovat, zda
vůbec a které vlaky pojedou.
MARTIN ČERNÝ

Pokračování v příštím čísle.

Výlet za klobouky slavných osobností
Město při řece Jičínce
se může pochlubit
originální výstavou,
krásným zámkem
a malebnými domy.

D

o stanice Nový Jičín město
jezdí po trati ze Suchdola
nad Odrou vlaky již od prosince 1880. Trať z opačného směru, Hostašovic, byla zprovozněna
o devět let později, ale dnes už bohužel svému účelu neslouží.
Zdejší Masarykovo náměstí
patří k nejmalebnějším v zemi.
Obklopují ho cenné měšťanské
domy s podloubím. K nejvýraznějším budovám na rynku patří radnice s věží a hodinami.
Novorenesanční vzhled získa-

la při přestavbě v letech 1929 až
1930. Z dalších domů na náměstí zmiňme tzv. Starou poštu. Budova z roku 1563 poutá pozornost
kolemjdoucích renesančními patrovými arkádami. Na rohu náměstí a ulice 28. října najdeme
Laudonův dům. V tomto domě
skonal roku 1790 slavný generál
Gideon Ernst Laudon, což připomíná pamětní deska a busta.
Uprostřed náměstí stojí morový sloup z roku 1710 a nedaleko
něho kašna (1929) se sochou tančících sedláků v německém kravařském kroji.

Expozice Nechte na hlavě

Z Masarykova náměstí se vydejte Lidickou ulicí k Žerotínskému
zámku. Původně na jeho místě
stál na konci 14. století opevně-

Žerotínský zámek nabízí výstavu klobouků. FOTO czech tourism

ný dům-tvrz, později upravený
na gotický hrad. V 16. století přestavěli Žerotínové, majitelé zdejšího panství, hrad na renesanční
zámek. Z té doby se zachovala
část renesanční atiky s dvěma
válcovými věžičkami, které tvoří dominantu města.
Svoji dnešní podobu získal zámek při rozsáhlých úpravách
v průběhu 19. století. Dnes jsou
v zámku k vidění expozice Muzea
Novojičínska. Ze stálých výstav
patří k nejzajímavějším expozice
klobouků a pokrývek hlavy s názvem Nechte na hlavě. Jde o rozsáhlou a ojedinělou sbírku, která
zahrnuje i kolekci pokrývek hlavy
významných osobností naší kultury a politiky, např. T. G. Masaryka, Jana Nerudy nebo Františka
Palackého.  

Po stopách Palackého

Právě po stopách posledně jmenovaného se můžete vydat z Nového
Jičína na příjemný pěší výlet nebo
projížďku na kole. V Janáčkových
sadech začíná asi 12 km dlouhá
naučná stezka Františka Palackého. Vede přes Skalky, Svinec, Kojetín, Straník a končí na nádraží
v Hostašovicích. Stezka má 21 zastavení s informačními tabulemi
o  zajímavostech kraje.
Otec národa pochází z nedalekých Hodslavic a v domě, kde se
roku 1798 narodil, je umístěna
stálá expozice o životě a díle tohoto historika a politika. Příznivci
jízdního kola se mohou vypravit z Nového Jičína po cyklotrase
č. 6175 (Palackého stezka), částečně kopírující naučnou stezku.  
Tomáš Rezek

