Upozorňujeme
inzerenty, že
podklady do čísla 50
přijímáme jen
do 30. listopadu.
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Lokálka, kterou
si oblíbili filmaři

Francouzsko-německé zápolení

Nákup Regionov
podpoří průmysl

Zubrnická trať se vrátila
k životu také díky mediální
atraktivitě.
strana 7

Podívali jsme se na vztahy
mezi obřími giganty, firmami
DB a SNCF.
strana 5

České dráhy uzavřely
smlouvu na 62 jednotek
řady 814. 
strana 2

krátce

sloupek
Klíčové slovo
zní: efektivita

Uspoříme při
nákupu elektřiny

V příštím roce obdržíme
nižší úhrady ze státního
rozpočtu. Naší odpovědí
bude zvýšení efektivity
a hledání úspor.

V

roce 2011 dostaneme
od Ministerstva dopravy
na úhradách o 500 milionů
korun méně. Je to důsledek
rozsáhlých úsporných opatření, která nyní přijímají

P

ři výběru dodavatele České dráhy poprvé využily
elektronickou aukci a změnily systém nákupu elektřiny. Jako jedna z prvních
společností v ČR soutěžily tzv. cenový index dodavatele. Vlastní nákup silové
elektřiny bude probíhat
průběžně během roku podle aktuálního vývoje cen
na burze. Společnost tak
ušetří za dodávky elektřiny
v příštím roce až 200 milionů korun. Dříve byl nakoupen celý objem energie
na plánované období předem za fixní cenu k datu
podání nabídky, do které
obchodník zahrnul i vlastní
rizika pohybů na burze.

Jak jsou spokojeni
cestující ve vlacích

P

rávě probíhá každoroční průzkum mezi cestujícími v Jihomoravském
kraji. Průzkum si zadala
společnost KORDIS, hlavní koordinátor integrované dopravy v kraji. Tazatel
má k dispozici dvoustránkový dotazník, který začíná
otázkami, z nichž se zjišťuje, do jaké míry lidé využívají integrovanou dopravu
za účelem cestování do zaměstnání nebo za zábavou.
Cestující hodnotí formou
známek 1 až 5 jednotlivé
body, například vybavení
ve vozidlech či na zastávkách a četnost spojů.

Integrace eShopu
do webu drah

Č

eské dráhy spustily
eShop v novém designu.
Práce na úpravách vybraných stránek budou pokračovat asi do konce roku,
nicméně už nyní se eShop
chová jako součást stránek
www.cd.cz. Na eShop se zákazník dostane kliknutím
na položku eShop v hlavním
menu. Druhou možností je použít přímou adresu
www.cd.cz/shop.

Sto let tratě
z Volar do Pasova

S

polu s příznivci železniční
historie jsme oslavili století tratě Volary – Nové Údolí
– Pasov. Zahájení dopravy se
zde sice vztahuje k 12. červnu
1910, pravidelné spojení Čech
a Bavorska přes Nové Údolí
a Borský Mlýn (Haidmühle)
ale začalo 15. listopadu téhož
roku. V Novém Údolí jsme
proto na minulou sobotu připravili celodenní program
pro děti i dospělé. Vše se točilo kolem čísla sto. Návštěvníci tedy dostali zdarma sto
piv, sto placek z lenorské
pece, sto točených kofol a sto
jízdenek Volary – Nové Údolí
(tis, red)
či zpět. 

PREZENTACE. V listopadu přijelo Desiro do ČR hlavně pro novináře. Za pár týdnů ale poveze cestující pravidelně.

FOTO martin harák (2x)

V prosinci přijede Desiro
Od 12. prosince
nabídneme více
vlaků mezi Děčínem
a Bad Schandau.
Všechny spoje zajistí
zapůjčené německé
jednotky Desiro,
čímž se výrazně zvýší
komfort cestování.

P

rvní prezentační jízda jednotek Desiro v úseku Ústí
nad Labem – Dolní Žleb
a zpět se uskutečnila v pátek 12.
listopadu. O tom, že šlo o událost
hodnou pozornosti, svědčila přítomnost náměstka generálního
ředitele Českých drah Antonína
Blažka, hejtmanky Ústeckého
kraje Jany Vaňhové i obchodního ředitele německého dopravního svazu Verkehrsbund Oberelbe
(VVO) Burkharda Ehlena. Nasazení nových vozidel na přeshraniční lince v labském údolí zvýší
nejen komfort cestujících, ale
přinese i vylepšený jízdní řád,
na kterém se Ústecký kraj do-

hodl se sousedním německým
objednatelem veřejné dopravy,
firmou VVO.
Díky vyšší maximální rychlosti a dobré dynamice nových vozidel vlaky projedou trasu o šest
minut rychleji a v Děčíně tak budou zajištěny lepší přípoje. Vlaky budou v Děčíně v obou směrech
navazovat na rychlíky z Ústí nad
Labem a Prahy i na osobní vlaky
z Ústí nad Labem a Mostu. Nový
večerní pár vlaků umožní návrat
večer z Drážďan ještě ve 20 hodin,
zatímco dnes jezdí poslední vlak
o hodinu dříve.

Dárek pro cestující

„Denně budou v provozu dvě jednotky Desiro, které znamenají kvalitativní skok i pro naše
zaměstnance. Máme postavený turnus pro osm našich strojvedoucích z PJ Děčín, nicméně
máme ještě v záloze dalších pět
zaměstnanců. Všichni ovládají
německé předpisy i němčinu,“
potvrdil vrchní přednosta Depa
kolejových vozidel Praha Václav
Sosna. Přednosta ještě dodal, že
od nového grafikonu budou vybraní čeští strojvedoucí se státní

mecka ještě zvyšuje, a proto jsme
lidem připravili moderní cestování
jako pěkný dárek pod stromeček.“

Na lince U23

Zástupci kraje, ČD a VVO během představení jednotky.
zkouškou z němčiny vozit mezistátní vlaky z Prahy přes Drážďany až do Lipska.
Hejtmanka Jana Vaňhová potvrdila, že nasazením moderních jednotek na trase do sousedního Saska
jde o dlouho očekávanou změnu,
kterou kraj požadoval po Českých
drahách. „Německé nízkopodlažní jednotky jednoznačně přispějí
k větší kultuře a tím i spokojenosti občanů Ústeckého kraje. Před
Vánoci se zájem o cestování do Ně-

Obchodní ředitel VVO Burkhard
Ehlen přivítal zlepšení spojení
do České republiky a nešetřil optimismem. „Železnice spojuje
nejen země, ale i národy, a tak je
tomu i v tomto případě. Jsem přesvědčen, že naším dalším úkolem
je vytvoření přímých regionálních spojů z Drážďan do Ústí nad
Labem,“ dodal Ehlen.
„Jednotky Desiro zajistí stoprocentní pokrytí spojů mezi Děčínem, Dolním Žlebem a Bad
Schandau, tedy na lince U23,“
upřesnil Antonín Blažek. „Nově
pojede na traťovém úseku Děčín
– Bad Schandau celotýdenně osm
párů vlaků v pravidelném dvouhodinovém intervalu prakticky
po celý den. Tyto spoje jsou proloženy v pracovní dny sedmi páry
vlaků mezi stanicemi Děčín a Dolní Žleb, čímž bude v tomto úseku
zajištěno spojení v pracovní dny
každou hodinu a o víkendu každé dvě hodiny,“ upřesnil Blažek.

MARTIN HARÁK

Na jižní Moravě mají zóny bezpečí
Zvýšený dohled
vlakových čet

Všichni problémoví
cestující se uhlídat
nedají, ale to
neznamená, že
podceňujeme prevenci.

N

ikdo se nechce ve vlaku
bát. Občas se ale může
přihodit, že se cestující
připlete do rizikové situace. To
se týká zejména nočních spojů.
Z tohoto důvodu jsme se zapojili
do pilotního projektu Zóna bezpečí v rámci programu Prevence kriminality Jihomoravského
kraje v roce 2010. Projekt běží od
1. listopadu. Je zaměřen na snižování trestné činnosti a současně zvýšení pocitu bezpečí
zákazníků v osobních vlacích.

Vozy poznáte podle
cedulí na boku vlaku

V době od 19 hodin večer do 4 hodin ráno je v regionálních spojích vždy označen jeden vůz
tabulkou s nápisem Zóna bez-

pečí. Tabulka je umístěna v plechové kapse pro směrové tabule
a je dodržen její jednotný barevný standard.
„Tyto vozy jsou osvětleny maximální světelnou intenzitou
po celou dobu jízdy a vlakový doprovod zde vykonává zvýšený
dohled. Projekt je zaměřen především na starší osoby a osamě-

lé ženy, které se obávají ohrožení
zdraví či zcizení peněž nebo cenných věcí,“ říká ředitel brněnského Krajského centra osobní
dopravy Pavel Karšulín. Na projektu se účastní kromě Českých
drah a krajské samosprávy také
Policie ČR, koordinátor integrované dopravy KORDIS a Drážní
inspekce.

V označených vozech je cestujícím garantován stálý přístup
k informacím, jak se chovat v případě nebezpečí, zvýšený dohled
zaměstnancem vlakového doprovodu osobní dopravy a zdroj intenzivnějšího osvětlení po celou
jízdní dobu spoje. Ve vybraných
stanicích, například v Blansku,
Brně-Králově Poli, Brně hlavním nádraží nebo v Kuřimi, Letovicích, Tišnově a leckde jinde
je cestujícím k dispozici brožurka, vizitka a plakát Zóna bezpečí.
Cestující jsou o probíhajícím
projektu informováni před odjezdem nočních vlaků staničním
rozhlasem a navíc na brněnském
hlavním nádraží běží na velkém
informačním zařízení průběžně
výrazný text, který upozorňuje na tuto službu. „Po ukončení kontroly jízdních dokladů má
vlakvedoucí nařízeno zdržovat
se právě ve voze označeném jako
Zóna bezpečí,“ říká Milan Václavík z RCVD Brno. MARTIN HARÁK

ve všech rezortech. Polovinu
zmíněné částky představují úhrady za vlaky EuroCity a InterCity. Dotace budou
zrušeny a dráhy nyní budou provozovat tyto spoje
na vlastní riziko. Státní rozpočet také omezí prostředky
v doprovodném sociálním
programu: z letošních 248
milionů na 63 milionů příští rok. Kromě toho Ministerstvo dopravy nezvýší úhradu
ztráty ze závazků ve veřejné
drážní dopravě o inflaci, což
znamená menší příjem o 66
milionů.
Kvalitu osobní dopravy ale nesnížíme. Cestujícím můžeme slíbit, že žádné
plošné zdražování jízdného nechystáme. Naopak budeme pokračovat v obnově
vozidlového parku. S výše
uvedenými opatřeními se vypořádáme pomocí vnitřních
úspor a zvýšením efektivity.
Jen loni jsme vykázali vnitřní úspory ve výši 700 milionů korun. Letos to již bude
miliarda. Šetřit budeme především v oblasti režijních
a personálních nákladů.
Úspory bohužel znamenají také redukci pracovních
míst. Od ledna do prosince
2010 tak České dráhy postupně opouští asi 1 600 zaměstnanců. Cesta k moderní
a konkurenceschopné firmě
je bolestná. Bez uvedených
opatření nemůžeme na trhu
dlouhodobě obstát. 
(red)

anketa
Co se vám nejvíce líbí
v časopise ČD pro vás?
VIKTORIE MLADĚJOVSKÁ

Ústí nad Labem,
studentka
Nejvíce mě zajímají tarifní nabídky a hlavně
informace o akčních slevách
na jízdném. Také mě baví
texty o památkách v ČR.

JOSEF BARTÁK

Děčín,
důchodce
Jako bývalého strojvůdce,
který zažil ještě parní trakci, mě nejvíce
oslovuje část věnovaná železniční nostalgii.

MONIKA CÍSAŘOVÁ

Ústí nad Labem,
podnikatelka
Když se mi ČD
pro vás dostane
do rukou, jako
první nalistuji lifestylové
články. Chci být totiž stále
in! 
(rub)
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Aktuality

nabízíme
Za kulturními
akcemi do Brna
Cesta do moravské
metropole přinese
našim zákazníkům
výhodné vstupné
na zajímavé výstavy.

Č

eské dráhy ve spolupráci s letohrádkem Mitrovských v Brně
zvou cestující na výstavu
k 80. výročí úmrtí slavné
operní pěvkyně Emy Destinnové. Výstava v etohrádku Mitrovských,
uskutečněná za přispění
Národního muzea, Muzea
Jindřichohradecka a Nadace E. Destinnové v Londýně,
připomene největší úspěchy a slávu této operní divy

na věhlasných divadelních
scénách a koncertních pódiích tehdejšího kulturního
světa, opomenuto nebude ani několik vystoupení
v Brně a na Moravě, vztah
umělkyně k Leoši Janáčkovi
a Gustavu Mahlerovi.
Výstava Nezapomenutelná Ema Destinnová se koná
v letohrádku Mitrovských
v Brně a potrvá do 6. ledna 2011. Otevřeno je od středy do neděle od 10 do 16
hodin. Od nádraží v Brně
se tam zájemci dostanou
tramvají číslo 1 směr Bystrc. Jsou to pouhé čtyři zastávky (Mendlovo náměstí)
a následně asi 200 m pěšky
ve směru k výstavišti.
V rámci zákaznického programu ČD Bonus je
pro cestující vlakem s platnou In-kartou či jízdenkou do Brna připravena
sleva na vstupné ve výši 50
procent. Stejná sleva platí také do pobočky letohrádku Mitrovských – do Baron
Trenck Gallery v kapucínském klášteře v centru Brna
– 5 minut chůze od nádraží, kde se do 9. ledna 2011
koná výstava Večerníčky
a pohádky z ateliérů Bonton
Zlín.
(vik)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 6.–12. 11.

■ 3 % pozitivní
■ 3 % negativní
■ 1 % ambivaletní
■ 93 % neutrální

K

pozitivně hodnoceným
zprávám stále patří informace o rekonstrukcích
nádražních budov, například připravované změny v Chomutově, Teplicích
a Bílině či dokončení stavebních úprav v Ústí nad
Labem. Média pozitivně referují také o nasazení motorových jednotek Regionova
na lokální trati Kolík – Ledečko nebo na trase Tábor
– Bechyně. Příznivé jsou
i informace o zvýhodněných jízdenkách Českých
drah, které lze využít mimo
jiné k vánočním nákupům
v Německu.
I ukončení státních dotací na vlaky EuroCity a InterCity si vysloužilo zájem
médií. Dle vyjádření náměstka ministra dopravy Martina Sýkory se jedná
o typ dopravy, na který by si
měly ČD vydělat samy. Zmiňováno bylo vítězství agentury Wunderman v tendru
na kampaň pro In-kartu.

45/2010

Regionovy do všech krajů

budeme zabývat. Dostanou nová
termální skla, nové podlahy, lepší toalety, nové čalounění na sedadla, aby cestujícím poskytly
vyšší komfort,“ dodal Antonín
Blažek.

Do podzimu 2012
budou Regionovy
jezdit ve všech krajích.
Umožní to dalších
62 dvouvozových
jednotek třetí série,
které Českým drahám
dodá šumperská
firma Pars nova.

Klademe důraz
na pohodlný interiér

Také třetí série Regionov nabízí řešení vratné dvoudílné motorové jednotky s nízkopodlažním
řešením jednoho vozu, které
umožní snadné cestování vozíčkářům, maminkám s kočárky
a osobám se sníženou možností pohybu. Ve voze je vyhrazený

N

e každý den se podepisuje kontrakt za 1,6 miliardy korun. Ve středu 10.
října se tak stalo v Šumperku.
Generální ředitel Českých drah
Petr Žaluda a nejvyšší představitel společnosti Pars nova Tomáš Ignačák uzavřeli smlouvu
na dodávku dalších 62 kusů dvouvozových jednotek Regionova.
O významu akce svědčila i přítomnost hejtmana Martina Tesaříka. Téhož dne se Pars nova
symbolicky rozloučila s výrobou
třívozových jednotek Regionova
Trio. Poslední dvě soupravy, které
předala Českým drahám, posílí
celkový počet provozovaných Regionov v Olomouckém kraji na 12
jednotek.

zakázka znamená
pracovní místa
pro lidi na severu
moravy.

POHODLNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ. V současnosti jezdí Regionovy především na Moravě, brzy se to ale změní.

Foto archiv ČD

Zvýšení kvality v Čechách

Dvaašedesátikusová třetí série Regionov výrazně přispěje
ke zvýšení komfortu cestování
na regionálních spojích ve Středočeském, Jihočeském, Plzeň-

regionovy zvyšují
kvalitu cestování
a řeší problém, co
s vozidly řady 810.
ském, Libereckém a Ústeckém
kraji. České dráhy tak plní slib
krajům po podpisu dlouhodobých smluv v loňském roce v oblasti zásadního zkvalitnění
kultury cestování v regionech.
„Kromě modernizace starších
vozidel zvyšujeme kvalitu cestování i nákupem nových souprav. České dráhy například již
uzavřely kontrakt na dodávku 33
motorových vozů Regio-Shuttle
od společnosti Stadler, vyhlásily
výběrové řízení na nákup nových
patrových vlaků pro Středočeský
a Moravskoslezský kraj a připravují vyhlášení výběrových řízení
na nákup zcela nových motorových a elektrických regionálních
vlaků pro ostatní kraje České republiky,“ řekl generální ředitel
Petr Žaluda.
Podle jeho náměstka pro osobní dopravu Antonína Blažka byla
výroba Regionov jedinou cestou
ke zkvalitnění kultury cestování i vozidlového parku a zároveň
vyřešení otázky zastaralých vozidel řady 810, které po 30 letech
provozu již nevyhovují současným potřebám. V parku ČD jich
zůstane jen několik desítek a budou nasazeny na nejméně vytížených tratích. „Ale i těmito vozy se

prostor pro přepravu jízdních kol
i bezbariérové WC s uzavřeným
systémem. Součástí soupravy je
audiovizuální informační systém. Podstatnou změnu a zvýšení
kultury cestování doznává interiér s moderními čalouněnými sedačkami, loketními opěrkami
a podhlavníky. K řadě technických vylepšení už došlo u druhé
série, jako například u materiálu
primárního vypružení, posílení
klimatizace v kabině strojvedoucího a dalších. „Těch vylepšení je
celá řada. Důležité je ale to, že se
všechna dají aplikovat i na předcházející sérii,“ upřesnil ředitel
servisu Kamil Hájek.

Práce pro stovky lidí

DOHODNUTO. Smlouvu podepsali v Šumperku generální ředitelé
ČD a Pars novy Petr Žaluda (vlevo) a Tomáš Ignačák. 

CO ZAJIŠŤUJE PARS NOVA PRO ČD
• vyrábí motorové jednotky
řady 814 Regionova
• modernizuje motorové vozy
řady 842
• modernizuje lokomotivy řady
163 na řady 363

• provádí periodické opravy
EJ.460, mot. vozů řady 854
a el. lokomotiv řady 242
• vyrábí řídicí vozy řady 961
• provádí vyvazovací opravy
EJ 471 CityElefant

PRŮMYSL. Společnost Pars nova představuje pro ČD významného partnera. Modernizují se zde vozidla několika řad . Foto autor (2x)

Podepsaný kontrakt na dodávku motorových jednotek je
významnou událostí i pro šumperský region, který je sužován nezaměstnaností ve výši
11 procent. Zakázka na přestavbu 62 motorových vozů řady 810
a 62 přípojných vozů řady 010
na 62 dvouvozových motorových
jednotek řady 814 včetně dodávky
náhradních dílů prvního vybavení totiž znamená uplatnění pro
více než dvě stovky pracovníků.
„Díky této zakázce a dalším
novým projektům se nám daří
zaměstnanost nejen udržet, ale
v době ekonomické krize vytvářet
i nová pracovní místa. Regionova je náš domácí vlak a podstatná
většina jsou domácí subdodavatelé. Tento projekt proto sekundárně přináší i práci pro další firmy
českého a moravského železničního průmyslu,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Pars
nova Tomáš Ignačák.
Díky novému kontraktu tak
mohla od pondělí 8. listopadu na dočasně osiřelou výrobní linku opět nastoupit stovka
pracovníků, pro kterou nebylo měsíc uplatnění. Vzhledem
k tomu, že jde o časově náročnou
zakázku, od nového roku firma
předpokládá přijetí další stovky
zaměstnanců především odborných profesí.

Ivan Skulina

pro vás
Radioamatéři
na železnici
Blahopřejeme všem
železničářům, kteří
uspěli na mezinárodním
kongresu radioamatérů.

J

iž čtyřicátý devátý kongres Mezinárodní
federace radioamatérů –
železničářů (FIRAC) se letos uskutečnil koncem září
ve francouzském městě
Boussens nedaleko Toulouse. Účastnili se ho i čeští
železničáři, a to společně
s našimi slovenskými kolegy pod hlavičkou Sdružení
radioamatérů – železničářů. Po slavnostním zahá-

Karel Otava
Místopředseda
Sdružení
radioamatérů
– železničářů
jení kongresu, kterého se
zúčastnil zástupce vedení francouzských železnic
a starosta města Boussens,
byli vyhlášení vítězové závodů. Nutno říci, že členové našeho sdružení uspěli.
Z devíti možných medailí
jsme jich získali pět.
V telegrafním krátkovlnném závodě obsadil první
místo a zlatou medaili tedy
vybojoval Jiří Peček (volací značka OK2QX). Druhé
místo a stříbrná medaile
patřily Ludovítu Takacsovi
(OM5AL). V SSB závodě obsadil druhé místo Miroslav
Jenček (OK1JIM). Bronzovou medaili za třetí místo vysoutěžil Ladislav Toth

(OM5AM). V závodě na velmi krátkých vlnách obsadil
třetí místo Jaroslav Krejčí
(OK1JIM).
Kongres pokračoval pracovním jednáním, kde došlo k volbě představitelů
FIRAC. Na další volební období byl znovu zvolen dosavadní prezident George
Zaharie z Rumunska. Viceprezidentem zůstal Geoffrey Sims z Velké Britanie.
Ke změnám nedošlo ani
u ostatních představitelů. Novým vyhodnocovatelem závodů byl zvolen
Imrich Kovács. Místo konání kongresu Boussens,
v krásné krajině pod Pyrenejemi, vystřídá v příštím
roce město Brašov v Rumunsku, kde se uskuteční
padesátý ročník kongresu
FIRAC.

Půl století od tragédie u Stéblové
Jedno z největších
železničních neštěstí
u nás se odehrálo
ve východních
Čechách.

prokázalo se
• Vlak 608 odjel ze Stéblové
bez vypravení.
• Nebylo dbáno návěsti Stůj
odjezdového návěstidla, ani
postavení výměny neodpovídající směru jízdy vlaku.

B

yl nevlídný, hustou mlhou
prosycený večer 14. listopadu 1960. V 17.44 hodin
(někdy se udává 17.42) se v kilometru 8,1 na trati Pardubice – Liberec, asi 1 500 metrů po výjezdu
ze stanice Stéblová, srazily osobní
vlak 608 s motorovým vlakem 653
jedoucím od Pardubic. Při střetu
s nárazovou rychlostí přes 100
km/h byly přípojné vozy motorového vlaku rozdrceny, vlakový
motorový vůz, v němž se nacházeli zranění, se vzňal od unikající nafty a shořel.

Polovina mrtvých
z Hradce Králové

O život přišlo 118 osob, dalších 110
bylo zraněno a jenom díky velmi
rychlému odvozu do nemocnic

• Lokomotivní četa vlaku 608
si neoznamovala návěsti.
• Vlakový personál vlaku 608
za odjezdu ze stanice nesledoval, zda ze stanice nejsou
za vlakem dávány návěsti.

PAMÁTNÍK. Deska pro uctění obětí zde stojí od roku 2000.
v Pardubicích a Hradci Králové
a dobré organizaci záchranných
prací nebyli číslo obětí ještě vyšší.
Velké množství obětí bylo z nedaleké obce Čeperka, skoro polovina
mrtvých byla z Hradce Králové.
Zahynuli i strojvedoucí prvního
motorového vozu a vlakvedoucí
a průvodčí motorového vlaku 653.

• Člen vlakové čety vlaku 608
použil ruční svítilny obsahující i zelenou clonu.
Foto autor

Tragédie podlomila důvěru veřejnosti v cestování vlakem.
O události sice tehdy informovaly sdělovací prostředky, ale ze
strany komunistického režimu
panoval určitý tlak na cenzuru informací. Den po neštěstí,
tedy 15. listopadu, vydala agentura ČTK jen stručnou zprávu,

kterou noviny otiskly o další den
později. Dne 30. listopadu vydalo Rudé právo zprávu shrnující výsledky vyšetřování. Další
informace se v novinách objevily po skončení soudního přelíčení. Podrobnosti o nehodě se ale
k veřejnosti dostaly až po listopadu 1989.

Vina, trest, pieta

Brzy po nehodě následovala školení zaměstnanců včetně vydání Mimořádného poučného listu
č. 2/1960. Pro železnici nebylo nijak lichotivé, že veškerá vina ležela
na jejích zaměstnancích. V soudním řízení konaném u královéhradeckého krajského soudu v únoru
1961 byli vedle zákazu výkonu práce odsouzeni strojvedoucí, topič,
vlakvedoucí a starší průvodčí k nepodmíněným trestům od 1,5 do 5,5
roku. Mladší průvodčí vlaku 608
obdržel podmínku, manipulant
byl osvobozen.
Na místě nehody byl roku 1967
vztyčen kříž. Ten se nachází asi 80
metrů od místa nehody. Před deseti lety se u něj vůbec poprvé sešli
zástupci Stéblové a Čeperky a měst
Pardubic a Hradce Králové a odhalili tu obnovený památník. V pátek 12. listopadu k uctění památky
všech obětí a připomenutí poznamenaných osudů stovek rodin položili u památníku kytici zástupci
RCP Hradec Králové.
Martin Navrátil
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V nových vozidlech do dvou let
Světoznámé lázně Karlovy Vary dostanou
moderní nádraží i nová regionální vozidla.
České dráhy chtějí tímto způsobem bojovat
o zákazníka na otevírajícím se železničním trhu.

C

o nového na Karlovarsku?
Ačkoli se jedná o nejmenší kraj republiky, plánovaných radikálních změn tady
mají poměrně dost. Ve spolupráci s krajskou samosprávou
zde cestující postupně dostávají
vyšší kvalitu dopravních služeb.
O rozhovor jsme požádali ředitele
KCOD Vladimíra Omelku.

Jak daleko je projekt nového nádraží Karlovy Vary?
Současná budova je často předmětem kritiky cestujících. Jednoznačně se jedná o nejhorší stav
nádražní budovy Českých drah
v krajském městě, navíc v našich
největších lázních. Dne 12. října
se v budově krajského úřadu konala prezentace návrhu nové budovy,
a to za účasti náměstka generálního ředitele ČD pro správu majetku
Milana Matzenauera, náměstka
hejtmana Petra Navrátila a primátora Karlových Varů Wernera Hauptmanna. Vlastní projekt
představil jeho autor architekt
Petr Franta.
Vzhledem k tomu, že stávající budova nemá žádnou historickou hodnotu, bylo rozhodnuto
o její demolici. Na jejím místě po-

stavíme zcela novou, moderní budovu. Centrální část bude sloužit
cestujícím a ke komerčnímu využití. Jeden ze dvou symetrických
bočních traktů bude určen pro ČD
centrum, tranzit a vedení KCOD
Karlovy Vary, druhý pak pro pracoviště dálkového řízení provozu
tratě Karlovy Vary – Kadaň a Karlovy Vary – Potůčky, včetně vedení
Provozního obvodu Karlovy Vary.
Na investici ČD naváže lávka pro
pěší, kterou bude financovat, spolu s úpravami přístupových cest
a prostor před nádražím, jejich
majitel, tedy Karlovy Vary.
V kraji se ale v brzkém horizontu mají objevit i nová drážní
vozidla. Jak je daleko smlouva
a její realizace?
Na květnovém výjezdním zasedání představenstva ČD v Karlovarském kraji podepsal generální
ředitel Českých drah Petr Žaluda
s představiteli NUTS II Severozápad dohodu o poskytnutí dotace
na nákup nových vozidel pro Karlovarský kraj z prostředků evropského Regionálního operačního
programu. Následně nato vypsaly České dráhy výběrové řízení
na výrobce těchto vozidel, oteví-

VLADIMÍR OMELKA
Ředitel KCOD Karlovy Vary

P

o skončení průmyslovky
autorizoval jako výpravčí
v Bečově nad Teplou. Po absolvování Vysoké školy dopravní v roce 1980 nastoupil
ve stejné funkci do žst. Cheb.
Později sloužil v rodných Mariánských Lázních. V letech
1984 až 1990 pracoval jako
vlakový a také kontrolní dispečer v Plzni.
Od roku 1990 sloužil jako
přednosta v Chodové Plané
a od roku 1994 zastával funkci přednosty, později vrchního přednosty v Mariánských
Lázních a posléze Karlových
Varech. V roce 2006 se stal
zástupcem ředitele Odboru
osobní dopravy ČD pro KCOD
Karlovy Vary. Od reorganizace v roce 2008 zastává funkci ředitele Krajského centra
osobní dopravy Karlovy Vary.

rání obálek s nabídkami by mělo
proběhnout do konce roku a poté
do měsíce bude následně podepsána smlouva s výrobcem.
Když vše půjde hladce, první vozidlo se v Karlovarském kraji objeví na podzim 2012. Celkem
se jedná o pět motorových jednotek, které budou nasazeny na páteřní lince Mariánské Lázně – Cheb
– Sokolov – Karlovy Vary. Současně bude jedna jednotka, společně se stejným vlakem z Ústeckého
kraje, obsluhovat společnou linku
Karlovy Vary – Ostrov – Klášterec
nad Ohří – Chomutov – Jirkov. Aspoň částečně chceme tyto jednotky nasadit i na trati z Chebu do Aše
nebo z Karlových Varů do Nejdku
a Potůčků.

V současnosti je hodně moderní cykloturistika. Plánujete další půjčovny jízdních kol?
Nové půjčovny plánujeme v Mariánských Lázních, Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Tento
projekt navazuje na dokončení
budované cyklostezky v Poohří,
která spojuje Cheb – Sokolov – Loket – a Karlovy Vary a v Chebu navazuje na cyklostezku po zrušené
trati do Šlapan a síť cyklostezek
v sousedním Bavorsku.
Média často hovoří o pronikání
konkurence na železniční trh
a napadají České dráhy pro jejich monopolní postavení. Co si
o tom myslíte?

Chtěl bych pro osvěžení paměti
připomenout, že v Karlovarském
kraji plných 25 procent železniční regionální dopravy zajišťuje soukromý dopravce, který tyto
výkony, stejně jako České dráhy,
získal na základě veřejných soutěží vypsaných krajem před pěti lety.
Rovněž se hovoří o tom, že soukromý dopravce je o třicet procent lev-

výběrové řízení
na jednotky
má skončit
do konce roku.
nější než České dráhy. Neodpustím
si však připomenout, že České dráhy kromě vlaků provozují i velká
nádraží, kde jsou ČD centra, pokladny, informační kanceláře,
úschovny či půjčovny kol.
Někteří dopravci též tvrdí, že
přístup na tato nádraží mají automaticky na základě poplatku za dopravní cestu, což je velký
omyl. A pokud jiní avizují ochotu hradit takzvané ošlapné, případně provizi za prodej jízdních
dokladů, je dnes zcela evidentní,
že tyto prostředky nemohou stačit na běžný provoz a údržbu, natož pak na investice pohybující se
v řádech desítek až stovek milionů
korun jako v případě nového karlovarského tzv. horního nádraží.
MARTIN HARÁK


Katalog osobních vozů ČD – 33. díl

Btax
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Btax

50 54 24-29

361

80 km/h

Výroba

Výrobce

1974–1993

Vagonka Studénka

řípojný vůz lehké stavby druhé třídy s jedním velkoprostorovým oddílem je určen pro přepravu cestujících
a zavazadel na vedlejších tratích s nejvyšší provozní rychlostí 80 km/h jako přípojný vůz k motorovým vozům řady 810
a 811. Má dva jednonápravové podvozky typu 8-807.8 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění je teplovzdušné naftové, s poloautomatickou
regulací teploty. Větrání zajišťují střešní větrače. Přípojné
vozy jsou přečíslovány na čísla hnacích vozidel. Vůz řady Btax
a Btax781 nemá zabudovaný zavazadlový prostor, pro přepravu zavazadel a jako služební oddíl je možno využít nástupní
prostor na straně ruční brzdy. Vůz řady Btax781 je vybaven pro
řídicí průběh. Přípojný vůz je vybaven průběžným elektrickým
vedením pro napájení spotřebičů a pro ovládání vstupních
dveří z motorového vozu, dále hlavním a napájecím brzdovým potrubím. Čela vozu jsou bez přechodů.
1

Rozvor

Míst k sezení

61

Délka skříně

13 970 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

21/30 t

Výška střechy
od temene kolejnice

3 500 mm

Průměr styčné
kružnice kola

840 mm

Šířka skříně

3 073 mm

V

pražském hotelu Jalta
na Václavském náměstí visela ve vzduchu následující otázka: Jak vysoká má
být cena za uživatelský komfort
a udržitelné prostředí? Ve čtvrtek 11. listopadu se zde totiž konala již pátá konference na téma
dopravní infrastruktury, kterou pořádal Institut pro veřejnou
diskusi spolu s Fakultou dopravní ČVUT. Moderování akce se ujal
jako obvykle Pavel Švagr, náměstek generálního ředitele ČD pro
personální záležitosti.

Chybí zákon o hluku

Hlavní hygienik ČR Michael Vít
se ve svém vystoupení zaměřil
na ochranu proti hluku, který je

Ministr dopravy
představil plán,
jak v příštím roce
zvýhodnit železniční
nákladní dopravu.

K

onferenční sál Ministerstva dopravy se v pondělí
15. listopadu opět ocitl v centru médií. Kromě novinářů
z tištěných periodik sem zavítal také štáb České televize, který pořízený záznam
okamžitě předal kolegům.
Vždyť vysílání bylo naplánováno asi půlhodinu po skončení tiskové konference
na kanálu ČT24. A důvod
toho ruchu? Ministr dopravy
Vít Bárta představil zásadní
informace, jak chce do budoucna zvýhodnit železniční nákladní dopravu vůči
silniční. Zabýval se rovněž
úspornými opatřeními v rezortu dopravy.

Úspory jsou nutné

Kromě ministra přišli
mezi novináře také generální ředitel Českých drah
Petr Žaluda, předseda představenstva společnosti ČD
Cargo Jiří Vodička a Pavel
Habarta, který je pověřen
řízením Správy železniční dopravní cesty. „Škrty
ve státním rozpočtu dopadly
nejvíce na rezort dopravy,“
uvedl ministr a pokračoval: „V roce 2011 budeme mít
k dispozici o třetinu méně
prostředků než letos. Důsledek je zřejmý – musíme
šetřit, a to nejenom na silnicích.“ Podle představených čísel klesnou výdaje
v rezortu z letošních 32,1 miliardy korun na 21,5 miliardy. Ministr také oznámil, že
v příštím roce omezí dotace a úhrady Českým drahám
o 500 milionů korun.

Klíčovou změnou, o které Vít Bárta na konferenci
také mluvil, je změna poplatku za užívání železniční dopravní cesty. Zatímco
České dráhy zaplatí v příštím roce na těchto poplatcích SŽDC o přibližně 270
milionů korun více, nákladní železniční doprava naopak zlevní. Společnost ČD
Cargo stejnou částku ušetří (-11 procent). Pokles těch-

8 000 mm

Kolik platíme za komfort v dopravě
Nic není zadarmo,
ani užívání dopravní
infrastruktury
na komfortní
úrovni. A nejde jen
o přímé investice.

Dostat náklad
zase na koleje

Kombinovaná doprava
má zelenou

P

Oddílů

doprava

podle Evropské komise jedním
ze stěžejních problémů životního prostředí a v dopravě zvláště.
Podle Víta chybí připravovaný
zákon o hluku a sdílená odpovědnost na všech rozhodovacích
úrovních. Vojtěch Máca z Centra pro otázky životního prostředí se v návaznosti na předřečníka
věnoval udržitelné dopravě a optimalizaci jejích negativních
dopadů včetně stanovení ekonomické hodnoty snížení hluku.

Nebezpečné stromy.
Nebo řidiči?

Podle Jiřího Landy ze společnosti CITYPLAN by měla být věnována bezpečnosti silniční dopravy
stejná pozornost jako ochraně životního prostředí. Roční ztráty
v důsledku dopravních nehod lze
vyčíslit částkou 50 miliard korun!
Usmrcených osob na silnicích sice
v absolutních číslech ubývá, ale
v počtu mrtvých na milion obyvatel stále vedeme před většinou
zemí EU. Statisticky nejbezpečnějšími komunikacemi jsou dál-

CO TAKÉ ZAZNĚLO NA FÓRU
• Pětinu obyvatel EU postihují
dopady hluku na zdraví.

• Ve stavebnictví není zákazník
středem zájmu.

• Podíl kolejové dopravy na produkci hluku je 1,7 procenta.

• V dopravě je třeba hledat řešení pro lidi, kteří si váží sami
sebe.

• Méně hluku a více emisí – nebo
to chceme opačně?
• Nejvíce lidí na silnicích zemře
po střetu s pevnou překážkou.

• Asi 75 procent jízd autem
ve městě je do vzdálenosti pěti
kilometrů.

• Silnice by nikdy neměla řidiče
překvapit.

• Veřejná doprava musí být
vstřícná.

• Stavby je nutno posuzovat
z hlediska jejich životnosti.

• Pro stále větší počet lidí je kolo
dopravní potřebou.

nice, na silnicích nižších tříd jsou
však bezpečnostní prvky dlouhodobě zanedbávány. Za posledních deset let zahynulo nárazem
do stromů lemujících silnice přes
1 800 osob. Silničnímu provozu by
výrazně prospělo uplatňování evropské směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury,
která však zatím platí závazně jen
pro transevropské úseky.

Jak cestovat po městě

Na udržitelnost dopravní infrastruktury v městském prostředí
se podíval nekonvenčním pohledem architekta a urbanisty Petr
Bílek. Zkritizoval výstavbu radiálně okružního systému v Praze,
který se měl budovat přesně opačně – nejdříve vnější, pak vnitřní
okruh. Vyslovil se také pro výrazné posílení noční MHD nebo větší

uživatelský komfort P+R parkovišť či autobusových nádraží.
Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu zase propagoval cyklostezky a cyklistiku jako
legitimní součást dopravy i moderního životního stylu.

Dopravní stavitelství
závisí na ekonomice

Vizí dopravního stavitelství
do roku 2012 se zabýval Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte ČR. Nastínil, že vývoj může
být jak protikrizový, tak pasivní
i vyloženě restriktivní. Dopravní
stavitelství je pochopitelně závislé na celkovém stavu ekonomiky
a přístupu politické reprezentace.
Závěrečné vystoupení patřilo
děkanovi Fakulty dopravní ČVUT
Miroslavu Svítkovi, který zdůraznil interdisciplinární charakter
dopravy a vyzdvihl význam inteligentních dopravních systémů.
Rovněž informoval o zřízení několika studijních oborů, kterými
fakulta reaguje na nové trendy
v dopravě.
TOMÁŠ CACH

to poplatků se týká zejména
jednotlivých zásilek v kombinované dopravě. „Zatímco silniční mýtné v dalších
dvou letech zdraží, na železnici dochází ke snižování
poplatků za nákladní dopravu. Jsem přesvědčený, že
firmy by si tuto příležitost
neměly nechat ujít a budou
investovat do kombinované
dopravy. Přínos bude nejen
ekonomický, ale i s ohledem
na naše životní prostředí,“
řekl doslova ministr Bárta.
Rozvoj kombinované nákladní dopravy bude v následujících letech podpořen
také dalšími opatřeními.
Státní fond dopravní infrastruktury již ve svém rozpočtu na rok 2012 vyčlenil pro
tyto účely prostředky ve výši
700 milionů korun. Stejnou
částku na podporu multimodality dopravy vydá i v roce
2013. K motivaci firem více
využívat železnici má sloužit
zmíněné mýtné. Podle údajů ministerstva se v následujících dvou letech mýtné
za využívání dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy zvýší vždy o 25
procent. Systém mýtného se
také rozšíří o vybrané úseky
silnic II. a III. třídy.
(hop)
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partneři
Vylepšení
interaktivní mapy
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Cesta k vyšší bezpečnosti

ibžd

V

O

rganizace ROPID ve spolupráci se společností
SmartGIS zprovoznila několik nových funkcí Interaktivní dopravní mapy Prahy.
V mapě se nově přímo zobrazují webkamery z nejdůležitějších pražských křižovatek
a zanesena je také nová vrstva Body zájmu. Díky zanesení webových kamer přímo
do interaktivní mapy je
možné intuitivně a prakticky ihned zjistit aktuální dopravní situaci na těch
nejdůležitějších křižovatkách v Praze a na dalších
místech, kde dochází často
k dopravním komplikacím.
Odkazy na jednotlivé kamery čerpají z databáze Technické správy komunikací
a spolu s on-line informacemi o dopravních omezeních přinášejí uživatelům
kompletní obrázek o aktuální dopravní situaci v Praze. Nová vrstva Body zájmu
v sobě zahrnuje následující
důležité instituce: důležitá
zdravotnická zařízení (nemocnice, polikliniky, lékárny), úřady městských částí,
pobočky městské knihovny, pošty, služebny policie,
důležité památky. Interaktivní dopravní plán Prahy na adrese http://praha.
planydopravy.cz funguje již
od března a umožňuje najít
uživatelům všechny potřebné dopravní informace online na jednom místě.

Viamont uznává
elektronické peníze

odpoledních hodinách
v obvodu žst. Skuteč se
na železničním přejezdu
v km 49,694 střetla dodávka Citroën Jumper s osobním vlakem 15309. Řidič
dodávky byl lehce zraněn.
Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn
dopravní značkou Stůj, dej
přednost v jízdě! Osobním
vlakem byl motorový vůz
810.630-4. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Valašské Meziříčí
7. listopadu

N
JÍZDA NA MONITORU. Program se simulovanou tratí z Prahy do Bratislavy vytvořil v roce 2003 Zbyněk Šemora.

polečnost Viamont podepsala dohodu s Českými drahami o rozšíření
možností platit elektronickou peněženkou na In-kartě ČD. Cestující Českých
drah nyní mohou za tímto
účelem využít rovněž střediska Viamontu na vybraných tratích. Tato možnost
se týká všech držitelů karet s aktivovanou elektronickou peněženkou, tedy
i zaměstnanců Českých
drah. Akceptace elektronické peněženky se vztahuje
na všechna prodejní zařízení ve střediscích Viamontu,
s výjimkou prodejních automatů, v Kraslicích a Karlových Varech (tratě SŽDC
140, 145 a 149), Svobodě nad
Úpou (tratě SŽDC 045, 043),
Vrbně pod Pradědem (trať
SŽDC 313) a Kořenově (trať
SŽDC 036).

Bezpečnostní
poradci ČD Cargo

N

a poslední poradě skupiny 9. listopadu v České Třebové se bezpečnostní
poradci pro přepravu nebezpečných věcí ČD Cargo
zaměřili na důkladné seznámení se změnami, které
přinese Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí od 1. ledna
2011. Poradci se také věnovali změnám v šestém vydání vyhlášky UIC 471-3, podle
které ČD Cargo zatím jako
jediný železniční dopravce v České republice provádí
kontrolu zásilek nebezpečných věcí. Ve zbývající části programu porady se řešilo
například, jak budou probíhat školení ze změn ve zmíněném řádu. Diskutovala se
i novelizace příručky k elektronickému hlášení a obvyklé provozní věci jako
kontroly kvality prováděné bezpečnostními poradci podle vyhlášky UIC 471-3
či projednávání závad při
přepravě nebezpečných věcí
za pomoci programu E-hlášení RID.
(ropid, mh, sh)

dea simulátorů na železnici je
jasná – nacvičit si nejvíc situací, které mohou zaměstnance v provozu zaskočit, s důrazem
na ty nestandardní a potenciálně nebezpečné.

Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti

Bezesporu nejrizikovější skupinou zaměstnanců v poměru
zodpovědnosti na řízení a provozu samotném jsou strojvedoucí
a výpravčí, respektive dispečeři
dálkového řízení. Zatímco u prvně jmenovaných je situace v souvislosti se simulací poněkud
složitější, výpravčí obsluhující nejmodernější zabezpečovací
zařízení jsou proškolováni na pokročilém simulátoru u firmy
Signal Projekt v Brně. Zde se při
několikadenním školení seznámí jak s teorií obsluhy, tak hlavně s věrnou simulací zařízení
na velkém modelovém kolejišti,
kde jsou všechny stanice obsaze-

FOTO autor

povolání,“ říká psycholog civilního letectví Josef Šebek a dodává: „Je však potřebné zohlednit
fakt, že ne každá osobnost projeví skutečnou reakci na simulovanou krizovou situaci. Jsou lidé,
kteří si i při nejvěrnějším navození situace pořád uvědomují, že
jde jen o hru.“

Zabezpečovací
zařízení i hnací vozidla
jsou v duchu dnešní
technokratické doby
plná sofistikovaných
technologií. Nároky
na jejich obsluhu
přirozeně rostou.
A také rizika.

I
S

Skuteč
2. listopadu

Vyzkoušet si jízdu
na Pendolinu

ŠKOLENÍ. Pracoviště firmy Signal Projekt v Brně. FOTO martin harák
ny frekventanty kurzu s možností osahat si funkce zařízení bez
jakéhokoli rizika.
Završením kurzu je potom sledování jejich reakcí za simulované poruchy a hodnocení efektivity
řešení nestandardní situace lektorem kurzu a psychologem. Výpravčí hodnotí kurz vesměs velmi
kladně, i když by přivítali možnost vyzkoušet si rizika na simulátoru konkrétní stanice, ve které
slouží.

Chceš na lokomotivu?
Nejprve k simulátoru

Oproti výpravčím jsou strojvedoucí o současné moderní simulační technologie trošku ošizeni.
Zejména kvůli velké rozmanitosti lokomotivních řad, které vodí
po českých kolejích. Simulovat

analogovou odezvu lokomotiv
starší konstrukce je velmi obtížné. Nové dveře se tak vývojářům
simulátorů otevírají na poli moderních vozidel s plně elektronickým řízením.
Ovšem nejen v nácviku ovládání hnacích vozidel je perspektiva simulátorů. Dobře lze
na současném hardwarovém zařízení i obyčejném PC s odpovídajícím softwarem navodit podmínky
pro seznání konkrétní tratě včetně odpovídajícího audiovizuálního zpracování a podmínek
za snížené viditelnosti.
Dalším důležitým faktem je
možnost vytvoření posudku odborného psychologa při simulaci
krizové situace. „V této možnosti spatřuji jeden z největších kladů simulace všech zodpovědných

Paradoxně největší šanci na setkání se železničním simulátorem
má člověk bez ohledu na pracovní zařazení v dopravě na nejrozšířenější platformě PC. Desktopová
simulace má kořeny již v počítačovém pravěku a přestože byla simulace železnice poměrně dlouho
opomíjena, převrat přišel v roce
2001. V tomto roce totiž softwarový gigant Microsoft vydal svůj
Train Simulator (MSTS). Na monitoru lze zažít cestu například
z Prahy do Bratislavy na stanovišti
strojvedoucího v podstatě libovolné lokomotivy včetně Pendolina.
Autor zmiňované tratě Zbyněk
Šemora popisuje svoje dílo takto:
„Trať stavím od roku 2003 a neustále ji rozšiřuji a zdokonaluji.
Stavba čerpá z naprosto reálných
podkladů ve formě traťových údajů a videozáznamů. Mohu říci, že
jako bývalý železničář bych si uměl
představit využití například při seznání strojvedoucích. Trať je tak
reálná a podrobná, že se tato možnost přímo nabízí.“
VÁCLAV RUBEŠ

ad ránem mezi železničními stanicemi
Valašské Meziříčí a dopravnou Střítež nad Bečvou
se na železničním přejezdu v km 7,234 střetl osobní
automobil Audi 80 s osobním vlakem 13205. Došlo ke zranění řidiče i jeho
spolujezdce. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Osobním vlakem byla
motorová jednotka Regionova 814/914.092. Škoda
byla předběžně vyčíslena na částku 140 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.

Neratovice – Úžice
8. listopadu

D

opoledne mezi žst.
Neratovice a Úžice se
na železničním přejezdu v km 13,330 střetl osobní automobil Peugeot 307
s osobním vlakem 19508.
Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn
silniční dopravní značkou
Stůj, dej přednost v jízdě!
Osobním vlakem byl motorový vůz 809.434-4. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 90 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

(MirKo)

Výzva pro gastronomickou konkurenci
Ve Veselí nad Moravou
není až tolik restaurací.
Nabídku před několika
týdny rozšířila
„nádražka“ Na Peróně.

B

ude nová tvář restaurace
a solidní nabídka jídel stačit k oslovení potenciální
klientely? V nádražní restauraci
křivka návštěvnosti stoupá. Zvolna, avšak tvrdošíjně a vytrvale.
Ze sotva dvaceti obědů krátce
po zahájení provozu se počet přehoupl přes šedesátku. Na úspěch
je tedy zaděláno.

S ÚSMĚVEM. Hosté mohou navštívit nádražní restauraci Na Peróně od brzkého rána do deváté hodiny večerní.

Arzenál páně Kočicův

„Nemusí pršet...,“ znáte přece to přísloví. Podnik také má
co nabídnout. S otevírací dobou
od 4.45 hodin ráno tu dostávají
prostor k bohaté snídani jak zaměstnanci z „kolejí“, tak i nedočkaví cestující čekající na první
přípoje. Nakolik byl počin provozovatele restaurantu prozíravý,
rozhodne čas. Otevřít dva roky zavřenou hospodu, jejíž jméno neznělo zvukem ryzího kovu, na to
musí jeden být bezbřehý nadšenec nebo blázen. Jan Kočica,

onen muž, je bezesporu ten první případ.
S organizační podporou ČD Restaurant a spoustou vlastních
zkušeností se věci ujal. Přitom to
nemá nijak lehké. Podnik se totiž nesnaží útočit na pocity hostí
odvoláním na tklivou, tolik nám
milou atmosféru starosvětských
hostinců. Minimalistický až strohý interiér má však také svůj půvab. Půvab, jemuž je ovšem třeba
přivyknout. Bílé stěny a mobiliář
ze světlého dřeva mají za partnery cihlový bar a živě rudé prostření na stolech. Snížený strop
přidal na útulnosti, největší parádu však obstaraly velké fotografie
historických lokomotiv. Zdánlivé
drobnosti se tak spojí do nečekané kombinace, která však osloví
nečekanou intenzitou. Nevěřili byste, co dokáže fotka přes půl
stěny a obyčejný nachový ubrus!

Ataky z kuchyně

INTERIÉR. Prostoru dominuje obrovská fotografie přes půl stěny
– samozřejmě s železničářským motivem. 

FOTO autor (2x)

Nabídka jídel, jejich chuť i velikost porcí jsou však hlavními
zbraněmi restaurace. I zde trvá
zájem o tradiční guláš či „svíci“, orientace strávníků se přelévá směrem k lehčím minutkám,
především drůbežím. V denním
menu je naleznete alespoň dva-

krát v týdnu – dvakrát pak i drůbeží polévku – a hotovkám jsou
tak zdatnou konkurencí. Co však
Jožkovi Smutkovi v kuchyni vyšlo
dnes znamenitě, to byla dršťková.
Hustá, vonící vším tím kořením,
s patrnou dominantou cibule
a lehkým přípodotkem majoránky. Navíc s dršťkami pokrájenými

několik týdnů
po otevření zde
prodají šedesát
obědů denně.
nahrubo, aby bylo do čeho se zakousnout, zkrátka přesnídávková, o jaké se dalo vydržet celý den.
Podtrženo a sečteno, Perón má
dobrou startovní pozici. I přes
handicap poměrně brzké zavíračky ve 21 hodin lze díky agilnímu
přístupu party Jana Kočicy očekávat, že i přesto se podaří každou
z asi šedesáti židlí lokálu denně
párkrát „otočit“ a ve Veselí nad
Moravou se vypracovat mezi špičku tamních restaurací.
MILAN BALLÍK

Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.

provoz a zahraničí
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průmysl
Převozná měnírna
od EŽ Praha

S

polečnost EŽ Praha nabízí novinku s názvem EZB
PM I. Jedná se o mobilní měnírnu, která umí ze střídavé
sítě 22 kV „vyrobit“ stejnosměrný proud soustavy 
2–3 kV určený k napájení trakčního vedení. Vybavení měnírny je situováno
do dvou ocelových kontejnerů, které je možné dle
možností převážet buď
po železnici, nebo pomocí kamionu po pozemní komunikaci. V místě napájení
mohou být kontejnery instalovány na zpevněnou plochu
pomocí ocelových patek,
nebo mohou zůstat na železničním voze. Převozná
měnírna je složena ze dvou
kontejnerů označených jako
kontejner K 22 kV a kontejner K 3 kV. Největší část
kontejneru 22 kV tvoří hermetizovaný olejový trakční transformátor s havarijní
záchytnou jímkou o jmenovitém výkonu 5,3 MVA.

Siemens slaví
120 let u nás

V

roce 1847 jedenatřicetiletý Werner von Siemens a strojní inženýr
Johann Georg Halske založili společnost na výrobu
ručičkových telegrafů Siemens&Halske, jejichž produkci se věnovali po několik
desetiletí. Jednou z prvních
dodávek Siemensu na českém území bylo osvětlení,
které technici namontovali v libeňské Rustonově strojírně. A v roce 1890 v Brně
a Praze firma založila své
první stálé zastoupení pro
české země a začala dodávat
hlavně vybavení elektráren, městských tramvajových drah a telegrafního
zařízení.

Siemens dodává Českým
drahám tlakotěsné klimatizované osobní vozy řad
WRmz, Bmz a Ampz pro
rychlost 200 km/h. Rakouské lokomotivy 1245 Taurus
jsou ze široké rodiny univerzálních vícesystémových
lokomotiv, jejichž šedá reprezentantka s číslem 50
(později 25) mezi stanicemi Kinding a Allersberg
na trati Ingolstadt – Norimberk vytvořila v roce 2006
rychlostní rekord klasické lokomotivy, když dosáhla rychlosti 357 kilometrů
za hodinu.

Třinecké strojírny
oceněny v Polsku

H

lavní cena Grand Prix
z mezinárodního veletrhu TECHNICON INOVACE
2010, který proběhl v polském Gdaňsku, putuje letos
do Třince. Získala ji společnost Železárny Třinec za servisního a záchranářského
robota. Robot o hmotnosti
4 500 kilogramů je specializován pro použití v krizových
situacích, kde může hrozit
výbuch, například ve výrobních halách, letištích. Umí
především hasit oheň proudem vody s možností dálkového řízení tvaru proudu vody.
Robot ale také umí přemísťovat předměty obecných tvarů
jako válec či koule, například
tlakové láhve z místa požáru
do bezpečí, když maximální
nosnost ramene je 380 kilogramů. Stroj také rozpoznává terén pomocí kamerového
systému. Firma získala i stříbrnou medaili za zařízení
pro úpravu ledové plochy SG
ELEKTRIC a konečně zvláštní ocenění za patent na tepelnou ochranu vnějšího pláště
(mn, rub)
konvertoru. 
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Souboj evropských titánů
Přestože německé
a francouzské dráhy
představily nový
společný produkt,
stále zůstávají
především konkurenty.
Jejich cílem je získat
co největší podíl
na evropském trhu.

C

estovní doba rychlovlaku z Frankfurtu nad Mohanem do Marseille bude
činit asi šest hodin. To je hlavní poselství, které vyslaly společnosti DP a SNCF cestujícím.
Společný produkt obou společností nese název Alleo. Poprvé
se německý vlak ICE dostane až
do jihofrancouzského přístavního města. Obdobná spolupráce
již dnes probíhá ve formě spojení z Paříže a Stuttgartu, resp.
Frankfurtu nad Mohanem, kde
SNCF a DB nabízejí společný produkt, což je v osobní přepravě
dost výjimečné. Tato skutečnost
je o to pikantnější, že v nákladní přepravě je ve Francii dceřiná
společnost DB Euro Cargo Rail
nejtvrdším konkurentem francouzské SNCF Fret.

Padne monopol
na tunel pod La Manche?

Jedním z největším konkurenčních bojů je přeprava pod
kanálem La Manche, kde v současnosti zajišťuje provoz společnost Eurostar, v níž má SNCF
podíl jako hlavní akcionář. Letos
19. října se uskutečnila testovací
jízda DB s jednotkou ICE pod kanálem La Manche. Přes protest
Francouzů obdržel mnichovský
koncern Siemens nabídku, aby
za 600 milionů eur vyrobil deset
ICE vlaků řady E320 pro dopravu
pod kanálem La Manche. Vlaky
by měly být dodávány od roku
2014 a mají jezdit rychlostí až
320 km/h.
Přestože jsou vlaky ICE od firmy Siemens oproti stávajícím
francouzským jednotkám TGV
kompatibilní se všemi evropskými železničními tratěmi, chtěla
by společnost Eurostar v následujících letech rozšířit své působení i na evropské železniční
tratě. Jako velmi atraktivní se
této společnosti jeví Polsko, Německo a Švýcarsko. Rozhodující
bude, zda je trasa využívána cestujícími letecké přepravy a zda
v takovém případě bude vlak konkurenceschopný vůči letadlům.

ICE. Německé rychlovlaky v brzké době spojí Frankfurt nad Mohanem a francouzské letovisko Marseille. 

FOTO michal málek (2x)

sokorychlostními vlaky. Mimo
Evropu se francouzské dráhy,
společně s firmou Alstom, chtějí ucházet při výstavbě a provozování vysokorychlostních tratí
například v Saúdské Arábii, či se
chtějí zúčastnit výběrových řízení od Číny po Kalifornii.
Francouzská dráha SNCF nesází jen na vysokorychlostní vlaky.
V Německu vozí dceřiná společnost SNCF Keolis například regionální vlaky v regionu Bielefeld.
Po převzetí britské dopravní
společnosti Arriva společností Deutsche Bahn chce německá dráha zobchodovat aktivity
Arrivy v Německu. Na převzetí
těchto aktivit jsou francouzské
dráhy SNCF velmi zainteresovány. Pokud by došlo k převzetí
těchto aktivit, roční obrat dceřiné společnosti Keolis by se zvýšil
ze současných 100 na 460 milionů eur. Kromě SNCF se o aktivity
Arrivy zajímají i další podniky.

slovensko
Železnice i doprava
s novým vedením

M

inistr dopravy, pošt a telekomunikací SR jmenoval 13. října do funkce nového
generálního ředitele Železnic Slovenské republiky Vladimíra Ľuptáka. Posléze
nový generální ředitel jmenoval od 1. listopadu nové
vedoucí manažery na čtyřech postech náměstků. Jedinou ženou – náměstkyní pro
ekonomiku – se stala Silvia
Néméthová. Ředitelem kanceláře generálního ředitele se
stal Peter Molda, lidské zdroje bude řídit Ján Žačko, rozvoji a informatice šéfuje Jozef
Lamprecht a provoz řídí Ján
Zachar.

Čtyřicátá čtvrtá
jednotka dodána

Vysoké poplatky
odrazují firmy

FINANČNÍ CENTRUM. Ve městě, kde sídlí Evropská centrální banka, se přirozeně točí vše kolem peněz. 

TGV. Symbol francouzské dopravy. Tyto jednotky se staly celosvětovým pojmem pro železniční evropskou kvalitu. 
Zakázka však ještě není podepsána, protože příslušné francouzské orgány vyslovily pochybnosti
o bezpečnosti německých vlaků ICE, které jinak vyhovují letošním tvrdším bezpečnostním
podmínkám dopravy pod kanálem La Manche.

foTO autor

Francie chce vrátit úder

„Vidíme konkurenci jako šanci,
necítíme se v roli potrestaného
nebo oběti,“ prohlásil šéf francouzských drah SNCF Guillaume
Pepy. Při získávání zahraničních
trhů se chtějí SNCF prosazovat
především francouzskými vy-

Německé aktivity společnosti Keolis vedou stále k určitému
napětí mezi DB a SNCF, protože
trh osobní železniční přepravy
ve Francii je stále uzavřen. U dálkových tratí došlo k jeho otevření v letošním roce pro zahraniční
společnosti a zájemce, ale s omezením pro přepravy překračující hranice. Ještě v tomto roce se
pravděpodobně očekává zahájení provozu mezi Milánem a Paříží italskou železniční společností
Trenitalia.
DB svůj vstup do francouzské
vysokorychlostní dopravy zatím
stáhly, neboť, jak se proslýchá,
hrozí ve Francii drastické navýšení poplatků za použití dopravní cesty. Skutečnost je taková, že
francouzský železniční systém
nebyl, na rozdíl od Německa nebo
jiných zemí, nikdy úplně státem
oddlužen. Tyto dluhy nyní zůstaly u provozovatele železniční
infrastruktury, společnosti RFF,
která by se jich chtěla zbavit zvýšením poplatků za použití infrastruktury. Možnosti podnikat se
svými vlaky v Německu v oblasti vysokorychlostní dopravy jsou
v současnosti pro SNCF nejisté.
Francouzi vyčítají Němcům, že
vysokorychlostní doprava není
oddělena od běžného provozu.
O trasy se musí žádat pět let dopředu, což značně ztěžuje volnou
soutěž. Brzy jistě uvidíme, která
z obou společností si na evropském trhu povede lépe.
STANISLAV HÁJEK

Využito F.A.Z. z 27. 9. 2010.

G

enerální ředitel Železničních opraven a strojíren Zvolen Miloš Kyselica
odevzdal koncem září generálnímu řediteli Železniční
společnosti Slovensko Pavlovi Kravcovi poslední ze
44 modernizovaných motorových jednotek řady 813913. Vlaky, které se skládají
z motorového vozu řady 813
a řídicího vozu 913, vznikly
přestavbou původních motorových vozů 810. Vozidla
jsou určena pro regionální dopravu. Zakázku za celkem 44 milionů eur získala
společnost v roce 2005.

Údržba kolejí
na tahu do Košic

V

průběhu října se
na hlavním tahu z Košic
do Čierne nad Tisou objevili
zaměstnanci traťové údržby
z Trebišova. Suché slunečné dny využili zaměstnanci na čištění kolejového lože
pomocí strojní čističky RM
76, která je určena na celoprofilové čištění. Při tomto technologickém postupu
dochází k částečné, resp.
úplné výměně štěrkového lože. Současně dochází
k úpravě směru a výšky lože
do profilu. 
(mh)

krátké zprávy ze světa
Protesty proti
přestavbě nádraží

Srážka nákladních
vlaků s palivem

Servisní středisko
za 117 milionů franků

Prodloužení pobytů
i cestovní doby

Z Paříže do Ženevy
za tři hodiny

Ve Stuttgartu demonstrovalo na konci října asi 10 tisíc odpůrců
přestavby nádraží. Organizátoři hovoří až o 33
tisících lidí. Kontroverzní projekt
Stuttgart 21 počítá s demolicí stávající budovy a vybudováním průjezdné podzemní stanice. Heslem
protestu bylo motto Kultura místo
velikášství. Premiér zemské vlády
Bádenska-Württemberska Mappus podpořil podzemní železniční
uzel, který by umožnil průjezd vlaků bez obracení a který by se napojil na budovanou vysokorychlostní
trať z Wendlingenu do Ulmu.

Třicet hasičských jednotek likvidovalo obrovský požár po explozi
dvou nákladních vlaků přepravujících naftu
a benzin. K události došlo ráno 8.
listopadu v blízkosti železničního
uzlu v Bialymstoku na východě
Polska. Sedm cisteren s benzinem a ropou několik hodin dohořívalo. Čtrnáct cisteren s palivem
se před ohněm podařilo uchránit.
Hasiči zabezpečili před požárem
i nedaleko stojící soupravu cisteren s propan-butanem. Zraněny
byly dvě osoby, strojvedoucí obou
havarovaných vlaků.

V souvislosti s modernizací vozidel připravily švýcarské dráhy
SBB také plán modernizace svých dep a dílen.
Do roku 2020 do nich chtějí investovat celkem 800 milionů franků.
Největší servisní středisko má být
nově vybudované v Curychu pro 59
nových patrových vlaků InterCity
od společnosti Bombardier. Nová
420 metrů dlouhá a 23 metrů široká hala s kolejí pro ucelenou soupravu o délce až 400 metrů bude
stát 117 milionů franků. Do provozu bude uvedeno v roce 2013 s novými soupravami.

Na Jižní dráze u našeho jižního souseda
se v důsledku stavebních prací na nádražích v Brucku a.d. Mur,
Grazu a Leibnitzu mění jízdní
řád o několik minut. Znatelně se
má prodloužit pobyt cestujících
ve Villachu mezi spoji EC 210 a 212
ze Srbska a Chorvatska a jejich
přípoji na Tauernské dráze směrem na Salcburk a Mnichov. V důsledku častého a velkého zpoždění
„balkánských“ vlaků docházelo
ve Villachu k ujíždění přípojů, odstavení přímých vozů a cestujícím
vznikaly velké komplikace.

V jízdním řádu 2011 dojde ke zrychlení cestování mezi Paříží
a Ženevou díky rekonstruované trati ligne du
Haut-Bugey napříč pohořím Jura
ve Francii. Původní trať, budovaná v letech 1866 až 1882 s oblouky
o poloměru jen 300 metrů a stoupáním až 28 promile, byla v letech
2007 až 2010 rekonstruována pro
provoz vlaků TGV nákladem 341
milionů eur. Maximální rychlost po rekonstrukci je pouze 120
km/h. Trasu však zkrátí o 47 kilometrů a zrychlí ji tak o cca 20 až
30 minut na přibližně tři hodiny.

ICE International
v Amsterodamu

Omezují údržbu
Čínské firmy chtějí
stavět v Afghánistánu vozidel, musí šetřit

Společný drážní
prostor na papíře

Úvěr na pět tisíc
nákladních vozů

Před deseti lety, 3. listopadu 2000, byl zahájen provoz vlaků ICE
International na trase
Frankfurt nad Mohanem – Kolín nad Rýnem – Amsterodam. Za uplynulé desetiletí
přepravily rychlovlaky ICE třetí
generace mezi Německem a Nizozemím už 10,5 milionu cestujících. V současném jízdním řádu je
na této trase v provozu sedm párů
spojů denně a jeden z nich zajišťuje přímé spojení Basileje a Amsterodamu. K oslavě jubilea připravily
železnice speciální jízdenky mezi
Německem a Nizozemím za 10 eur.

Sedmdesát pět kilometrů dlouhá železniční
trať z uzbecko-afghánské hranice v Hajratanu do Mashar-e Sharifu,
která má být zanedlouho uvedena do provozu, má sloužit nákladní dopravě z bývalých svazových
republik SSSR. Přes hraniční
přechod Hajratan je již nyní dopravováno například 80 procent
veškerých pohonných hmot pro
Afghánistán. Později by měla
být nová trať prodloužena dále až
do Pákistánu. Zvláštní zájem o výstavbu této tratě má čínská státní
stavební firma MCC.

Evropská komise přijala v září návrh směrnice na poskytování
lepších drážních služeb pro cestující a uživatele nákladní dopravy. Návrh
počítá se zvýšením konkurence na drážním trhu, posílením
pravomoci národních regulátorů a zlepšením rámce pro investování na dráze. Návrh směrnice
vytvářející „společný drážní prostor“ spojuje tři platné směrnice
do jednoho uceleného textu. Jde
rovněž o úsilí řešit oblasti problémů, jež narušují efektivní fungování drážního trhu.

Banka pro rekonstrukci a rozvoj poskytla
ruskému drážnímu
dopravci Novaja Perevozočnaja Kompanija
(NPK) úvěr ve výši přes 650 milionů rublů (15,5 milionu eur) pro obnovu vozového parku. NPK patří
do ruského holdingu železniční dopravy Globaltrans Investment. Firma chce v letech 2010 a 2011 za úvěr
pořídit kolem 5 tisíc nákladních
vozů na hromadné substráty. Úvěr
se poskytuje na období sedmi let.
EBRD má na Globaltransu menšinový podíl z roku 2008 za 49,5 milionu dolarů. 
(PeŠŤ, sh, kla)

Zatímco švédský stát
mohutně investuje
do železniční infrastruktury, železniční
společnost SJ nastoupila cestu úspor. Výsledkem má
být snížení nákladů až o patnáct
procent. Šetří se i při údržbě vozidel. Nyní se již projevují první
důsledky šetření. Jen za letošní
první čtvrtletí se počet hlášených
technických závad u vozidel zvýšil ze 185 na 248. Prohlubují se problémy u jednotek X2000, kde se
vyskytují nejen výpadky klimatizace, ale i závady vyžadující snížení rychlosti či odřeknutí vlaku.
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INZERCE A SERVIS

HLEDÁME
České dráhy hledají zaměstnance na pozici Ředitel Krajského centra osobní dopravy
Olomouc.

45/2010

Sudoku pro vaše chytré hlavy

Úloha pozice:
Organizace provozu v oblasti
osobní přepravy v železniční
stanici, organizace přípravy a realizace jízdního řádu
osobní dopravy v regionu
Olomouckého kraje, smluvní zajištění závazku veřejné
služby v Olomouckém kraji včetně všech souvisejících
návazností.
Vzdělání:
VŠ, VŠ se zaměřením v oblasti dopravy výhodou.
Odborná praxe:
• 1 rok v dopravě v předchozích pěti letech nebo 3 roky
v dopravě v předchozích deseti letech,
• 2 roky v řídicí funkci.
Specifické znalosti:
• aktivní znalost jednoho cizího jazyka,
• znalost problematiky železniční osobní přepravy
a obecná znalost problematiky sestavy a přípravy jízdního řádu,
• složení stanovených odborných zkoušek do tří měsíců po nástupu,
• zdravotní způsobilost dle
vyhl. č. 101/1995 Sb., psychická způsobilost,
• zkušenosti s vedením pracovních týmů,
• trestní a občanská
bezúhonnost.
Klíčové aktivity:
• smluvní zajištění ZVS
na území Olomouckého kraje a přeshraničních úsecích,
• příprava a projednání obchodního jízdního řádu
s objednatelem a provozovatelem dráhy,
• zabezpečení náležitostí pro
realizaci jízdního řádu,
• realizace plnění smlouvy o ZVS a ostatních výkonů dle JŘ,
• organizace provozu osobní
dopravy v žst., včetně odbavení, služeb, informačního
servisu,
• organizace přepravní kontroly v rámci přiděleného
obvodu.
Termín nástupu: ihned po výběrovém řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis
zasílejte e-mailem na adresu kristova@gr.cd.cz do 25.
listopadu 2010.

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.

• 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

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
Zachránili jsme mi
fotografie vnoučat

7

Zubrnická lokálka filmařů

T

outo formou bych chtěl
poděkovat zaměstnankyním ČD, pokladní ve stanici Český Těšín Grocholové
a průvodčí vlaku Hanzlíkové, které mi velmi ochotně pomohly při řešení
nepříjemné situace. Dne
1. listopadu jsem se vracel z návštěvy své vnučky,
bydlící v Třinci. Na nádraží v Třinci jsem nastoupil do osobního vlaku číslo
2938 s odjezdem 18.21 hodin
a cestoval s ním do Českého
Těšína. Po vystoupení z vlaku jsem s hrůzou zjistil, že
mi schází digitální fotoaparát, který jsem měl v kapse bundy. Byl to pro mě šok.
Ve fotoaparátu jsem měl
uloženy fotky a videa svých
vnoučat. Poté, co jsem se
vzpamatoval z této infarktové situace, jsem začal
rychle uvažovat. Viděl jsem
to beznadějně. Udělal jsem
poslední pokus, který mě
v té době napadl. Zašel jsem
za pokladní a vylíčil jí, co se
mi přihodilo. Okamžitě se
mi snažila pomoci. Spojila se telefonicky s průvodčí
výše uvedeného vlaku, který pokračoval do stanice Bohumín, a ta se ochotně šla
podívat do vagonu, ve kterém jsem během jízdy vlaku seděl. Čekání bylo pro
mě dlouhé, ale o to radostnější byla zpráva, kterou mi
sdělila pokladní Grocholová: fotoaparát se našel. Měl
jsem velikou radost i z toho,
že v dnešní době se ještě najdou ochotní a poctiví lidé.


František Holek

Turistické hole
hodinu bez dozoru

O

tiskněte prosím poděkování pro pana výpravčího v Sudoměřicích
u Tábora, který sloužil
5. listopadu večer po 19. hodině, a všechny ostatní
železničáře (průvodčí, vlakvedoucí, výpravčí), kteří se
podíleli na nalezení a vrácení mých turistických holí.
Dne 5. listopadu večer jsem
jela se skupinou kamarádů vlakem číslo 8283 Benešov – Tábor. Vystupovali
jsme v Sudoměřicích u Tábora a čekala nás ještě cesta
přes les do Borotína. Brali jsme bundy, batohy, chystali svítilny, a tak se stalo,
že jsem ve vlaku zapomněla turistické hole. Uvědomila jsem si to hned, jak
vlak odjel. Vydala jsem se
za panem výpravčím, aby
mi poradil. Výpravčí ihned
ochotně zavolal své kolegyni průvodčí do odjetého
vlaku, paní průvodčí hole
našla, vyložila v následujících Chotovinách, kde hole
za tři čtvrtě hodiny převzala posádka vlaku číslo 8280,
který jel z Tábora do Benešova. No a v Sudoměřicích
hole opět vyložili, předali
panu výpravčímu, který mi
je osobně na nástupišti odevzdal. A tak turistické hole
cestovaly hodinu samy, než
se mi opět dostaly do rukou. Ještě jednou dík všem
zúčastněným, určitě si zaslouží pochvalu.


Lia Elstnerová

INZERCE

PENZION SAVOY
Nabízí vánoční a zimní pobyty
v Jizerských horách. Cena 280
Kč/os./den. Tel.: 483 381 091,
mob.: 737 187 001.
www.penzionsavoy.cz

PRODÁM
Prodám byt 2 + 1 v osobním
vlastnictví, 62 m2, rok 2006,
málo užívaný, Praha 9–Horní
Počernice. Cena 2 800 000,
při rychlém jednání sleva.
Tel.: 725 079 766.

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

pošta
Zvyšme mýtné
na silnicích

V

MALEBNÉ NÁDRAŽÍ. Na trati od roku 1978 do letošního října neprobíhal provoz. Občas se zde ale utábořily filmové štáby. FOTO AUTOR (2x)
Martin Kašpar, předseda Zubrnické muzeální železnice. Natáčení Rebelů odstartovalo zájem
dalších štábů o využití lokálky
ve filmu. V roce 2006 se zde točila povídka z televizního cyklu
To nevymyslíš nazvaná Rukavice. Přestože trať byla legislativně
neprovozována, našel se způsob,
jak provizorně dostat na místní
koleje provoz pro filmové účely.

Málokteré železniční
trati se poštěstí být
filmovou hvězdou.
Lokálce z Velkého
Března do Zubrnic se
to povedlo. Paradoxně
i tato skutečnost
pomohla zrušené trati
k novému životu.

Kulisy pro světovou válku

K

dyž v roce 1978 rozhodlo federální Ministerstvo dopravy o definitivním zastavení
pravidelného provozu na několika desítkách vedlejších tratích,
nevyvolalo to v tehdejších médiích velkou pozornost. Zrušené
spoje byly tehdy nahrazeny autobusy. Přesto skalní železniční
nadšenci začali v podstatě okamžitě vyvíjet aktivity vedoucí
k záchraně těch částí zrušených
lokálek, na kterých nestačili soudruzi snést železniční svršek.
Už od roku 1980 se parta zachránců věnovala trati z Velkého
Března přes Zubrnice do Verneřic s odbočkou do Úštěka. Doba
a režim však jejich snaze příliš
nepřály. Teprve od roku 1992 se datuje skutečný začátek fungování
spolku, který měl jediný cíl: vrátit na zubrnickou lokálku provoz.
Její přitažlivost pro filmové štáby
sehrála důležitou roli.

Roztančení školáci

Fotogenickou trať si vyhlédli filmaři již v době jejího pravidelného provozu jako dějiště
romantického příběhu. V roce
1975 zda natočila režisérka Věra
Šimková-Plívová se svým štábem
dnes již kultovní film Páni kluci. Ještě v posledním roce provo-

PÁNI KLUCI. Iva Janžurová řádí ve filmu z roku 1975. 

foTO ZMČ

co tu točili

Dopravní kancelář v Zubrnicích.
zu tratě, v roce 1978, zde filmaři
natočili videoklip k písni Expres
na Levín. V klipu je ještě zachycen běžný provoz jako smutné
memento, protože poté dráha
na dlouhou dobu nejen z kinematografického hlediska osiřela.
Na další filmové dílo, které se
natáčelo ve zdejších půvabných
exteriérech, vzpomíná předseda
spolku, který stojí za záchranou

• 1975 – Páni kluci
• 1978 – amatérský videoklip
Expres na Levín
• 1993 – Úsvit na 7k
(studentský film)
• 2000 – Rebelové
• 2001 – Hartova válka
• 2004 – Němci v Americe
• 2006 – videoklip k písničce
Zpoždění
• 2006 – Rukavice
(televizní inscenace z cyklu
To nevymysíš)
• 2007 – Hlídač č. 47
• 2008 – Hanin kufřík
této tratě: „V roce 2000 se zde natáčel filmový muzikál Rebelové.
Za výběrem tratě stála neuvěřitelná náhoda, protože produkce
filmu hledala místa k původně
neželezničním scénám. Náhodou zavítali i na zubrnické nádraží a tady se dali do řeči s jedním
z členů spolku. Slovo dalo slovo
a po osobní návštěvě režiséra Filipa Renče bylo rozhodnuto,“ říká

„Poměrně neznámým filmařským počinem, souvisejícím
s naší tratí, je dílo německé produkce Němci v Americe, jehož scény o práci německých válečných
zajatců v USA se natáčely také
zde,“ pokračuje ve výčtu traťové
filmografie Martin Kašpar. V roce
2008 zde vznikl jeden ze čtyř dokumentárních filmů. Šlo o mezinárodní projekt Hanin kufřík
pojednávající o holocaustu.
Tam, kde se nemohla stát přímo sama trať aktérem příběhu,
pomohli filmařům členové spolku a jejich zkušenosti. „Na základě dobré spolupráce na filmu
Rebelové nás oslovila produkce
i při přípravě dalšího filmu Filipa Renče, kterým byl Hlídač č.47.
Z plánovaného natáčení na zubrnické dráze sešlo, ale vytvořili
jsme štábu meziválečné závorářské stanoviště s funkčním zařízením i s pohonem,“ popisuje vznik
exteriéru Kašpar.
Z výčtu filmových počinů je
vidět, že ani trať, na které nebyla po dlouhá léta provozována
drážní doprava, nemusí zarůst
plevelem a zmizet v propadlišti
dějin. Příběh má navíc šťastný
konec. Na státní svátek 28. října
zde Zubrnická muzeální železnice obnovila nepravidelný osobní
provoz.
VÁCLAV RUBEŠ

ítám záměr Ministerstva dopravy konečně
zvýšit mýtné pro nákladní automobily. Jeho výše
je však stále nedostatečná v porovnání s jinými zeměmi (např. Rakouskem)
a také s ohledem na náklady veřejných rozpočtů spojené s výstavbou a údržbou
silniční sítě. A již vůbec nepostačuje na to, aby z něho
byly financovány nové projekty dopravní infrastruktury pro vyšší efektivnost
nákladní dopravy, jako jsou
např. ve Švýcarsku železniční základnové tunely.
Zástupci sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia straší, že nebude-li jim
zvýšení mýta kompenzováno, jejich práci převezmou
zahraniční firmy. Hloupější argument jsem ještě neslyšel. Bude-li zahraniční
dopravce jezdit u nás, bude
platit mýto úplně stejně
jako dopravci tuzemští. Jeho
vstupu na český trh budou
navíc bránit fixní náklady
s tím spojené. Stejně nesmyslné argumenty jsou okolo spotřební daně na naftu.
Může někdo myslet vážně,
že dopravce z druhého konce
Evropy si k nám bude vozit
levnější naftu a s ní rozvážet
rohlíky? Silniční dopravci
systematicky vyhrožují, že
jakékoliv zpoplatnění, ať silniční sítě, kterou využívají,
nebo škod, které společnosti
působí, zaplatí lidé v konečné ceně výrobku. Zpoplatnění je ale zcela racionální
ekonomický krok, který jen
narovnává poměry na silně pokřiveném dopravním
trhu. Jakmile začne být pro
výrobce ekonomicky výhod-

nější použít železnici, nebudou mít důvod posílat své
zboží na větší vzdálenosti
kamionem a vyšší ceny silniční dopravy je ovlivní jen
minimálně.
Švýcarsko je dokladem
toho, že to funguje. Vyšší mýto pro kamiony (cca 18
Kč/km) nevedlo k ohrožení zásobování ani inflaci.
Zároveň je zdrojem příjmů
pro rozvoj železniční dopravy, takže přímo zlepšuje ten druh dopravy, který
má být preferován. Je potřeba připomenout, že u nás je
z 55 654 kilometrů silniční
sítě výkonově zpoplatněno
pouze směšných 2,3 procenta.Naproti tomu na železnici je zpoplatněna celá síť.

Petr Šlegr



Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 1.: Třeťáci na Běhu Mladé fronty
Tělocvikář František
Kloupar byl znám pod
přezdívkou Chlebíček,
neboť se usilovně
staral o hospodárné
zacházení
s potravinami.

U

čitel Kloupar měl mimo
jiné na starosti brannou výchovu. Železniční
dorost si ale z tohoto předmětu tropil legraci. „Volové, jakou brannou moc byste chtěli
mít jako vojevůdci?“ nastínil
jednou někdo ze studentů při
diskuzi. „Já bych chtěl mít jednotku hovnocuců. Vždycky bych
někde u muničáku naplnil cisterny a v noci bych pak zamířil
před nepřátelské zákopy a zavelel: Plnou parou zpětný chod,“
říkával jeden z hochů, zvaný

kapitán Flint. Představa vojska
takto potrefeného dávala Flintovi zcela za pravdu.

Musíte mi
vytrhnout trn z paty

„Hoši, zkusíme si alespoň přiložení dlahy na zlomenou nohu,“
prohlásil jednoho dne pedagog.
Na žíněnku nastoupili dva dobrovolníci, Frantík Menclů a kapitán Flint. Pedagog byl někam
odvolán. Hoši pak místo ukládání zraněné končetiny do dlah
začali přednášet známou báseň
Ostrava s patřičnými mimickými gesty.
„Sto roků v šachtě žil, mlčel
jsem,“ a oba mručeli jako indiáni kolem ohně. Když kopali
uhlí, předstírali intenzivní kopání s pádem únavou na konci šichty. „Za sto let v rameni
bezmasém – bicepsy mi v železo
ztuhly.“ Toto oba dokumentovali
křikem gorily, jejími gesty i kolé-

Historky
ze života
kolem dráhy

T

řída 3. A tvořila na železniční průmyslovce ve Valticích jednolitý celek. Byli to
samí kluci, takže ve třídě nebyl žádný rušivý element. Génius třídní srandy Ondryš
Kadula někdy vymyslel neuvěřitelné ptákoviny. A kolektiv mu zdatně sekundoval.
A tak v době pro někoho neradostné se odehrávaly veselé
příhody hodné pera Jaroslava Haška nebo Miroslava
Švandrlíka.

bavým způsobem chůze. Nechali
si pak teatrálně od všech přítomných sahat na svaly jako při soutěži kulturistů.
Chlebíček stál celou dobu mezi
dveřmi a výjev pozoroval. ,,Kašpaři,“ procedil mezi zuby bez
nástinu nevole a zloby. „Hoši,“
dodal, „musíte mi vytrhnout
trn z paty. Jste třeťáci, skoro zralí chlapi. Čtvrťáci se učí k maturitě. Poběžíte celá třída jako jeden
muž Běh Mladé fronty. Na povel
to dostane Franta Černý. Jděte do města a neudělejte škole
ostudu,“ pravil tělocvikář a odešel domů k rodině.

Když jdou čísla
přesně po sobě

„Už to mám, Flinte, pojď sem,“
vykřikl geniální Ondryš Kadula.
Pak si něco šeptají. Oblékají tepláky a utíkají do města. „Budeme čekat u kina.“ Před kinem je
start. Hemží se to sportovci v tep-

lákových soupravách. Dopravní
škola je reprezentována třídou
3. A. Hoši vyfasovali čísla od jedné do třicítky. Ondryš s Flintem
byli u stolků první a čísla rezervovali. Oba přidělují čísla namátkově. Tříkilometrová trať záhy
opouští město, aby pokračovala borovým lesem s cílem opět
ve městě.
„Blbouni, běžíme pomalu,
symbolicky jako štafeta míru
a přátelství,“ poroučí Flint. A tak
se také stalo. Celá parta postává
a čeká na číslo jedna. Konečně
se dobelhalo. Hoši se řadí do zástupu. Do cíle vbíhá odloučená
skupina s čísly přesně jdoucími po sobě. V cíli jsou už dávno
všichni atleti. Nekalý úmysl se
nedal nikomu prokázat. „Kašpaři jedni mizerný,“ křičel pak ještě
dlouho tělocvikář Chlebíček, kterého snad poprvé viděli doopravdy rozčileného.
FRANTIŠEK MENDLÍK

8

za poznáním

kam jet
Za modely do Kočí
u Chrudimi
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Na úzké koleji kolem Gmündu

Ž

elezniční modeláři Chrudim ve spolupráci s obcí
Kočí zvou na předvánoční výstavu kolejišť ve velikostech
H0, TT a N a ukázku zahradní železnice, a to ve dnech
27. a 28. listopadu. Modeláři vás přivítají v budově bývalé školy v obci Kočí. Při
návštěvě kolejišť si můžete
prohlédnout i zdejší proslulý
filiální kostel sv. Bartoloměje s dřevěnou zvonicí a krytým mostem, jenž je národní
kulturní památkou. Kočí se
nachází asi 5 km od Chrudimi. Info o činnosti modelářů
na www.tombart.wz.cz.

Olomoucké baroko
oslavuje hudbou

P

roslulý hudební festival
Olomoucké baroko se letos soustředí na kapelníky olomoucké katedrály. Již
13. ročník tohoto festivalu se
zaměřením na interpretaci
staré hudby s použitím dobových nástrojů je letos součástí doprovodného programu
k výstavě Olomoucké baroko
– Výtvarná kultura let 1620–
1780. V rámci festivalu se
budou natáčet všechny prováděné skladby pro připravovanou antologii CD s hudbou
kapelníků olomoucké katedrály sv. Václava. Úkolem
festivalu není jen potěšit
návštěvníky koncertů, ale
prosadit kvalitní, avšak neznámou olomouckou tvorbu
v širším kontextu. Koncerty
se konají 28. listopadu v kapli Božího těla a 8. prosince
v klášteře Hradisko.

A další minivláčky,
tentokrát v Jičíně

S

polek železničních modelářů za spolupráce Městského úřadu v Jičíně vás zvou na
tradiční výstavu železničních
modelů a kolejišť. Uskuteční se v obřadní síni jičínského
zámku od 14. do 21. listopadu,
otevřeno je tu denně od
9 do 17 hodin. K vidění budou
kolejiště H0, TT a N. Více informací se dozvíte na stránkách www.kzmjicin.cz.

Festival Kolem
světa v Ládví

V

Praze proběhne již 15.
cestovatelský festival Kolem světa, který začne v sobotu 27. listopadu a potrvá až
do neděle 28. listopadu. Místem konání je kulturní dům
Ládví a přilehlé multikino. Festival Kolem světa vytváří jedinečnou příležitost
k osobnímu setkání se zkušenými cestovateli. V rámci
nabitého programu se mohou návštěvníci seznámit
s komentovanými projekcemi českých cestovatelů a fotografů s tématy z celého světa.
Jejich pořady jsou doprovázeny fotografiemi, diapozitivy,
videoukázkami a emotivní
hudbou. V programu festivalu vystoupí zahraniční host
Hans Thurner z Rakouska se
svou multimediální show
Kanada a Aljaška. (mn, hop)

DRÁŽKA. Zatímco parní lokomotiva může na trati mezi Gmündem a městem Groß Gerungs vyvinout rychlost 40 km/h, dieselová mašina uhání až 60 km/h. 

Do konce roku se ještě
několikrát můžete
svézt po více než
sto let staré lokálce
u česko-rakouských
hranic. Moc se tady
nespěchá, protože
turisté si okolní atrakce
chtějí užít naplno.

D

oslova po česko-rakouské hranici mezi Českými
Velenicemi a Gmündem
vedou koleje místní úzkokolejky Waldviertler Schmalspurbahn. Při cestě po silnici mezi
oběma městy jsou úzké koleje první, co vás v Rakousku přivítá. Bohužel tato drážka již
neslouží ke každodennímu cestování, ale vlaky vyráží na několik tratí v okolí Gmündu jen jako
turistická atrakce o víkendech
a vybraných dnech hlavně v letní turistické sezoně od května
do října. Ale i mimo tyto termíny je několik příležitostí, kdy se
vydat na cestu malým vláčkem,
například v čase kolem Mikuláše a vánočních trhů. Cestu úzkorozchodným vláčkem tak můžete
stihnout ještě letos.

Provoz na páru i motor

Úzkokolejky v okolí Gmündu
vznikly na přelomu 19. a 20. století. Nejprve byla vybudována severní trasa do městeček Litschau
a Heidenreichstein. Provoz na ní
byl zahájen v roce 1900 a osobní
vlaky zde jezdily do roku 1986, nákladní ještě o šest let déle. Jižní
větev úzkokolejné sítě byla ote-

vřena v roce 1903 a veřejné dopravě dosloužila v roce 2001. Nic
na tom nezměnilo ani nasazení motorových vozů, které měly
zatraktivnit a zrychlit cestování
na úzkém rozchodu.
Od té doby je na obou tratích
zajišťován turistický provoz parními a motorovými vlaky. V čele
souprav složených nejčastěji
z krátkých, osm metrů dlouhých
dvounápravových vagonků stojí

vláček čeká
na trati ostré
stoupání
a dva tunely.

za označením úseku tratě mezi
Bruderndorfem a Abschlagem
jako Waldviertlerský Semmering. Dalším důvodem pomalé
cesty jsou i delší pobyty na některých zastávkách. Například
na zastávce v Abschlagu, na jediné koleji v oblouku uprostřed
lesů a luk, stojí vlak až 20 minut.

Obří sudy, prasátka
v minizoo a pranýř

FASSLDORF. Na břehu jezírka se turisté mohou ubytovat v obřích
vinných sudech. V chladném počasí to však není praktické.

CO najdete
U TRATě

buď čtyřnápravová parní krasavice řady 399, která byla vyrobená
v závodě Kraus & Co v Linci před
více než 100 lety, nebo „moderní“
diesel 2095 z počátku 60. let. Zatímco pára dokáže vyvinout rychlost 40 km/h a výkon 600 koní,
diesel muže uhánět až šedesátkou. Výkon má však srovnatelný.

V zastávce počkáte
i dvacet minut

Vlaky Waldviertler Schmalspurbahn odjíždí od normálně rozchodného nádraží v Gmündu,
při cestě z Čech na opačné straně města. Když člověk odmítne jet přímým vlakem z Českých
Velenic, může projít malým, ale
pěkným centrem více než 700 let
starého sídla a obdivovat množství renesančních domů, gotický kostel a další památky. V okolí
města jsou i další atraktivní turistické cíle, například přírodní park Blockheide s rozhlednou

FOTO autor (2x)

Parní krasavici vyrobili před více
FOTO wikipedia
než stoletím. 
nebo malý aquapark Sole-FelsenBad. Nepřekypuje množstvím
toboganů, ale jeho bazény mají
slanou vodu, a tak jsou příjemným místem pro relaxování.
V okolí Gmündu je také množství cyklotras. Jedna z nich sleduje i jižní trať do Groß Gerungs.
Úzkorozchodný vláček mezi
Gmündem a Groß Gerungs ni-

• Přírodní park Blockheide
s rozhlednou
• Aquapark Sole-Felsen-Bad
s bazény se slanou vodou
• Fassldorf, vesnička kolem
jezírka složená z obřích
sudů upravených jako pokoje pro turisty
• Renesanční zámek v městečku Weitra (česky Vitoraz, podle kterého se
regionu říká Vitorazko)

kam nespěchá. Některé spoje jedou až dvě a půl hodiny. Místy
za to může současný nedobrý stav
svršku a „dočasné“ snížení rychlosti, jinde samotná konstrukce
tratě s ostrým stoupáním a malými oblouky. Pěkná lesnatá krajina, ostré oblouky, ale třeba i dva
tunely na trati, jeden 42 a druhý
dokonce 262 metrů dlouhý, stojí

Je zde však jedna místní atrakce: Fassldorf. Lze to přeložit jako
Sudová vesnička a opravdu to tak
je. Ve svahu mezi stromy kolem
malého jezera je množství obřích sudů upravených jako malé
pokoje pro noclehuchtivé turisty.
A na okraji vesničky u zastávky je
také minizoo s roztomilými prasátky a kozami.
Na nádraží v městečku Weitra
vlak tak dlouho nestojí, ale toto
místo určitě stojí za delší pobyt.
Také zde nalezne turista množství
zajímavostí, kterým dominuje renesanční zámek. V letech 1590 až
1606 jej postavil císařský architekt Pietro Ferrabosco. Jeho současná podoba ale byla ovlivněna
rekonstrukcí po požáru v polovině
18. století. Přesto se zachovalo
množství typických renesanční
prvků, například arkády. Městečko a zámek jsou také tradičním
místem konání adventních trhů.
Z dalších lákadel lze zmínit muzeum v textilní továrně.
Za procházku stojí také cílové městečko Groß Gerungs s malým náměstím, několika starými
domy anebo pranýřem. Před zpáteční cestou je možné se občerstvit v místní kavárně u dobré kávy
a nějakého zákusku.
Petr Šťáhlavský

Výlet za kulturním dědictvím jezuitů
Magické katakomby
a unikátní barokní
apatyka připomínají
v Klatovech nepříliš
oblíbený řád jezuitů.

P

rvní vlak s cestujícími přijel do Klatov 20. září 1876,
kdy byla zprovozněna trať
z Plzně do Nýrska. Dnes na klatovském nádraží zastavují nejen
vlaky z Plzně, ale svezou vás sem
i přímé rychlíky z hlavního města nebo osobní vlaky z Domažlic.
Od nádraží se do centra města
můžete vydat po svých. Průvodcem vám bude červená turistická značka. Ti pohodlnější mohou
využít služeb místní MHD a dopravit se až k náměstí Míru.

V severozápadní části náměstí se nachází unikátní barokní lékárna U Bílého jednorožce.
Název je odvozen od bílého rohu
(vlastně zubu) mořského narvala, který je pověšený uvnitř nad
vchodem. Ve středověku se z něj
vyráběly léky. V roce 1649 získal
dům lékárník Tobiáš Stilling.
Z tohoto období se dochovalo
pouze zařízení v zadní místnosti – v přípravně.
Lékárnu později převzali jezuité. Zařízení přední místnosti –
tzv. oficíny – vyřezal řádový bratr
Jan Geschwedt roku 1733. O čtyřicet let později koupil lékárnu i se
vším vybavením klatovský lékárník Jan Michal Firbas. Lékárna sloužila běžnému provozu až
do roku 1966. Od té doby je využívána k muzejním účelům.

NÁMĚSTÍ. Černá věž a radnice dominují městu. 
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Barokní lékárna není ale zdaleka jedinou památkou, za kterou
město vděčí jezuitskému řádu.
Roku 1656 byly položeny základy
jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Chrám byl vysvěcen v roce
1679, o deset let později ho ale
zachvátil požár. Na barokní rekonstrukci se podílel i K. I. Dienzenhofer. Kostel získal současnou
podobu po opravě roku 1810.
Svatyně je 49 metrů dlouhá a 28
metrů široká a společně s nedalekou Černou věží patří k hlavním
dominantám města. Pod západní částí kostela se nacházejí rozsáhlé katakomby. V letech 1674 až
1783 se do nich pochovávali členové jezuitského řádu a významné
osobnosti města.
Tomáš Rezek

