Navštivte festival
Kolem světa
27.–28. 11.
v KD Ládví v Praze.
T ý dení k S k u pin y Č es k é dr á h y, a . s . | Č ís l o 4 6 | R oční k X V I I | 2 5 . l istop a d u 2 0 1 0 | Cen a 5  Kč

Výhodné nabídky
pro cestující

Čtvrtý koridor
mění podobu

Když rychle, tak
v soupravě Zefiro

Od 12. prosince 2010
výrazně měníme tarifní
strukturu.
STRANA 2

Na Benešovsku se provoz
musí vypořádat se stavbou
nových tunelů.
STRANA 4

Firma Bombardier uspěla
na čínském trhu, teď útočí
na Evropu.
STRANA 5

krátce

sloupek

Představili jsme
prosincové změny

Obchodní tarif
v novém kabátě
Od nového jízdního řádu
začnou platit změny
v komerčních nabídkách
Českých drah.

J

de o další krok ke zjednodušení tarifní struktury
a k efektivnějšímu oslovení stávajících i nových zákazníků. České dráhy chtějí
zvyšovat tržby díky nasazování nových vozidel, kvalitnějším službám a aktivní

V

pondělí 22. listopadu
České dráhy představily
novinářům i široké veřejnosti hlavní novinky v jízdním
řádu a v tarifních nabídkách.
Prezentaci měli náměstci generálního ředitele Českých
drah pro obchod a marketing a pro osobní dopravu
Miroslav Šebeňa a Antonín Blažek. Tiskové konference se konají ve všech
krajských městech. Změny
vstoupí v platnost 12. prosince. Novému jízdnímu řádu se
v Železničáři budeme podrobně věnovat v příštích dvou
číslech.

Mimořádně
po Vysočině

V

e spolupráci s krajem
Vysočina jsme v úterý 23. listopadu vypravili mimořádný vlak z Jihlavy
města do Křižanova a zpět.
Cílem akce bylo podpořit
ekologickou dopravu po regionu. Během jízdy proběhlo ve vlaku i zasedání rady
tohoto kraje. V mimořádném spoji se cestující mohli svézt zdarma. Nastoupit
i vystoupit se dalo v Havlíčkově Brodě, Přibyslavi
a Žďáru nad Sázavou.

Kdo vyhrál
zájezd do Vídně

S

outěž Českých drah o zájezd do Vídně již zná
svého vítěze. Stal se jím
Jiří Kareš z Mostu. Čtenáři Mladé fronty Dnes a Hospodářských novin mohli
od loňského prosince do letošního srpna vystřihovat
skládačku z inzertní přílohy Českých drah. Komu se
podařilo sehnat devět částí puzzle a slepit správně obrázek lokomotivy řady 380,
byl zařazen do losování. Jiří
Kareš se při přebírání ceny
od ředitelky cestovní kanceláře ČD travel Blanky Jíšové svěřil, že do Vídně pojede
s manželkou a vnoučaty.

Půjčovny kol
v jižních Čechách

T

éměř 1 600 kol si vypůjčili zájemci ve stanicích
Jihočeského kraje během
uplynulé sezony od 1. dubna do 31. října. V jižních
Čechách se nachází nejrozsáhlejší síť půjčoven kol
v rámci Českých drah. Nejvíce kol, celkem 588, si lidé
půjčili v Třeboni. Z toho 363
připadlo na stanici Třeboň
a 225 na zastávku Třeboň lázně. Třeboň je navíc jediným
místem, kde jsou v nabídce také koloběžky. Na pomyslném žebříčku patří druhé
místo Jindřichově Hradci s 207 zapůjčenými koly
a na třetím místě skončil Tábor se 158 bicykly. (hop, tis)

Jiří Ješeta
Výkonný ředitel
pro obchod
a marketing

MODERNĚJŠÍ INTERIÉR. Za několik měsíců nasadíme do provozu dalších 110 zrevitalizovaných vozů pro rychlíky.

FOTO michal málek

Abychom jezdili v pohodlí
V minulých dnech
jsme uzavřeli
celkem tři kontrakty
na modernizaci
restauračních vozů
a revitalizaci běžných
rychlíkových souprav
v celkovém objemu
857 milionů korun.

O

bnova vozidlového parku
pokračuje. Na řadu přišla opět doprava dálková. Ve třech výběrových řízeních
jsme vybrali firmy, které zmodernizují nebo zrevitalizují celkem
131 vozů.

Poobědvat na úrovni

První kontrakt se týká 21 restauračních vozů ve finančním
objemu 728,4 milionu korun.
Společnost ŽOS Vrútky má zajistit jejich modernizaci tak,
aby vozy byly k dispozici cestujícím nejpozději na podzim 2013.
„Chceme co nejvíce sjednotit podobu všech těchto vozů, které

v minulosti prošly různým stupněm oprav a rekonstrukcí,“ říká
Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, a vyjmenovává nové jednotné
parametry vozů: „Všechny restaurační vozy bez klimatizace
dostanou nový centrální zdroj
energie, který umožní dosazení
výkonné klimatizace, zásuvek
230 V pro napájení elektrických
přístrojů nebo PC cestujících v jídelní části a nového kuchyňského vybavení. Místo plynových
sporáků budou ve vozech nové
elektrické.“
Kompletní rekonstrukcí projdou u všech 21 vozů podvozky
typu Görlitz V, na které budou
dosazeny kotoučové brzdy místo současných špalíkových. Díky
tomu se zvýší povolená rychlost
vozů ze současných 140 km/h
na 160 km/h. Modernizované
vozy, které byly vyrobeny v roce
1978 ve východoněmecké vagonce v Bautzenu, budou nasazeny
na všechny obvyklé spoje s restauračními vozy, především na vlaky EuroCity a InterCity z Prahy
do Bohumína, Žiliny, Košic, Bratislavy, Budapešti nebo do Vídně.

PŘEDMĚT
ZAKÁZEK

1

MODERNIZACE
RESTAURAČNÍCH VOZŮ
Kontrakt uzavřený se společností ŽOS Vrútky na Slovensku zahrnuje kompletní
modernizaci 21 restauračních vozů ve finančním objemu 728,4 milionu korun. Vozy
budou dodávány do provozu
ve třech sériích během příštích 36 měsíců, tj. nejpozději
do podzimu 2013.

2

REVITALIZACE
RYCHLÍKOVÝCH VOZŮ
Druhý kontrakt se týká revitalizace interiéru 52 rychlíkových vozů, z toho 14 vozů
1. třídy, 24 vozů 1. a 2. třídy
a 14 vozů 2. třídy se služebním
oddílem. Dodavatelem zakázky v hodnotě 55,7 milionu
korun je Janoza CZ. Třetí kontrakt, opět s firmou Janoza
CZ, obsahuje revitalizaci interiéru 58 osobních oddílových
vozů 2. třídy za 72,9 milionu
korun. Dodání vozů je do čtyř,
resp. osmi měsíců.

Zaměřeno na sedačky

Druhý uzavřený kontrakt se týká
revitalizace interiéru 52 rychlíkových vozů. Zakázku v hodnotě 55,7 milionu korun zajistí
společnost Janoza CZ. Tato firma
vyhrála rovněž třetí výběrové řízení, a to na revitalizaci interiéru dalších 58 rychlíkových vozů.
Hodnota posledně jmenované zakázky činí 72,9 milionu korun.
„Oba kontrakty vycházejí z pilotních revitalizací běžných rychlíkových vozů představených letos
na jaře,“ uvádí náměstek Blažek.
Opraveny budou sedáky a ve vozech 2. třídy bude koženka nahrazena příjemnějším textilem.
V celém voze budou nové povrchy
podlah a stěn. Komplexní rekonstrukci prodělají okna a nástupní
dveře. Velkou pozornost věnujeme rekonstrukci záchodů.
Revitalizace 110 rychlíkových
vozů má být hotova do poloviny
příštího roku a práce na prvních
z nich již byly zahájeny v těchto dnech. V provozu budou například na rychlících z Prahy
přes Tábor do Českých Budějovic
a z Prahy do Chebu přes Ústí nad
petr Šťáhlavský
Labem.

Českobrodské nádraží prokouklo
Nádražní budova
v Českém Brodě se
dočkala citlivé opravy.
Před stanicí vznikne
přestupní terminál.

D

alší korálek do náhrdelníku hezkých nádraží
Českých drah. Tohle přirovnání použil náměstek generální ředitele ČD pro správu
majetku Milan Matzenauer,
když v pátek 19. listopadu spolu s náměstkem středočeského
hejtmana pro dopravu Robinem
Povšíkem a starostou města Jakubem Nekolným slavnostně stříhali pásku ve vestibulu výpravní
budovy v Českém Brodě.

Nejtěžší byly
plastové pásy

Budova je to veskrze unikátní,
vystavěna byla v letech 1928–29
podle projektu Františka Kouly ve stylu geometrické moderny s ohlasy kubismu. Podle slov

šéfa pražské RSM Jana Skalického, který zastupoval investora,
je prý jediná podobná nádražní budova této velikosti kdesi v Korutanech. Druhou méně
známou budovou v tomto stylu,
ovšem výrazně menší, je ta v odbočné stanici Bošice na nedaleké lokálce do Kouřimi. Pro objekt
v Českém Brodě jsou charakteristické výrazné plastické omítkové pásy na průčelí a dvoupatrový

střední trakt se třemi tympanony, z nichž největší spočívá
na čtyřech pilastrech. Obnova
plastových pásů podle ředitele
J. Skalického také byla asi nejsložitějším prvkem rekonstrukce.
Jak prozradil starosta Českého
Brodu, práce přestřižením pásky rozhodně nekončí. „Příští rok
chceme být investorem nového
parkoviště P+R před nádražím,
jsme domluveni na financování
a čekají nás další práce na prostranství, kde
by

měl vzniknout dopravní terminál,“ řekl Jakub Nekolný s tím,
že vidí jako další příležitost prodloužení podchodů za nádraží
do čtvrti Škvárovna.

Pomohly děti i kamery

Aby se co nejvíce omezila činnost
vandalů, podchod na nástupiště vyzdobilo svými malbami 230
dětí z 2. základní školy podle vzorů paní učitelky Lenky Čejkovské.
„Co si děti namalují, sami si nebudou ničit,“ řekl mimo jiné ředitel školy Martin Dušek. Podle
náměstka ředitele KCOD Praha
Jakuba Goliáše napomohla ochraně interiérů budovy instalace kamerového systému.
Celková investice do obnovy fasády, oken, dveří i renovace WC
dosáhla téměř 20 milionů korun. V rámci rekonstrukce doznaly změnu i interiéry nádražní
budovy. Nové jsou toalety pro veřejnost, které mohou bez potíží
využívat také občané se sníženou
pohyblivostí. Opravy se dočkala
také střecha.  Martin Navrátil

obchodní politice. Nechceme přelévat dopady makroekonomických změn
na zákazníky, nebudeme
tedy už druhým rokem plošně zdražovat jízdné. Smyslem současných změn je
zjednodušení našich nabídek tak, aby se vzájemně
nepřekrývaly, nedocházelo ke kanibalizaci tržeb
mezi jednotlivými produkty a aby se zákazníci v portfoliu jízdenek snadněji
zorientovali. To je třeba případ internetových jízdenek
eLiška, eTiket a SporoTiket.
Nově budou existovat jen
SporoTiket Česko a SporoTiket Evropa.
Změny, které mají do vlaků přilákat nové zákazníky,
nastanou i v zákaznických
slevách na elektronických
kartách. Ty bude možné
nově koupit nejen na tři,
ale také na jeden nebo dva
roky. Zcela nová je sleva IN
50 garantující slevu 50 procent z obyčejného jízdného. Automatickou součástí
našeho servisu se stává zajištění náhradní přepravy
při ujetí posledního přípoje
a na celý příští rok jsme prodloužili platnost speciální
slevy VLAK+ Letiště Praha,
která přivedla do Airport
Expressů desítky tisíc cestujících navíc. Pokračovat
bude i systém odškodňování
cestujících ve vlacích vyšší
kvality, který jsme spustili v září.

anketa
Jaké tarifní slevy ČD
nejčastěji využíváte?
ALENA MOKRÁ

Barmanka
Dříve jsem
hodně cestovala na Kilometrickou banku.
Dnes využívám především
zpáteční slevu.

RENÉ ŠTYNDL

Policista
Při svých cestách s kamarády i s rodinou
hodně využíváme skupinových slev. Také
jsem využil jízdenku zakoupenou v Lidlu.

PAVEL STREJČEK

Živnostník
Jezdím hodně
s rodinou o víkendu. Proto
nejvíce využíváme SONE+. Oproti cestě
autem je to levnější a bezpečnější. 
(rub)
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Aktuality

nabízíme
Sňatek
dvou dynastií
S In-kartou nebo
s padesátikorunovou
a dražší jízdenkou
mají cestující slevu
na prestižní výstavu.

V

e čtvrtek 4. listopadu
otevřela Galerie hlavního města Prahy dlouho
očekávanou výstavu Královský sňatek, která připomene 700. výročí svatby
Jana Lucemburského s českou princeznou Eliškou
Přemyslovnou a nástup Lucemburků na český trůn.
Slevu 20 procent ze vstupného získá na pokladně Galerie hlavního města Prahy

v Domě U Kamenného zvonu každý, kdo vlastní Inkartu Českých drah nebo je
držitelem jízdenky ČD v minimální hodnotě 50 korun,
která byla použita maximálně dva měsíce před
návštěvou výstavy. Za vstupenku tak návštěvníci
zaplatí místo 180 jen 144 korun. Nabídka je součástí
programu ČD Bonus.
Výstava probíhá v Domě
U Kamenného zvonu
na pražském Staroměstském náměstí až do 6. února
2011. Prostřednictvím uměleckých děl a písemných
dokumentů mohou návštěvníci blíže poznat zejména
dvorské umění posledních
Přemyslovců – Václava II.
a Václava III., na které navázala i královská reprezentace mladého krále a královny.
Proto byl zvolen jako místo
konání výstavy Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, který je
možno považovat za součást
městské královské rezidence
upravené pro mladé královské manžele. Výstavu pořádá Muzeum hlavního města
Prahy, Galerie hlavního
města Prahy a Archiv hlavního města Prahy za podpory Magistrátu hlavního
města Prahy. 
(vic)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 13.–19. 11.

46/2010

Jak měníme obchodní nabídky

ve všech kategoriích vlaků ČD.
U Pendolin je třeba dokoupit povinnou rezervaci.

V souvislosti se
změnou jízdního řádu
upravují České dráhy
tarifní podmínky.
Nabídky se budou více
doplňovat, místo aby se
překrývaly. Nedochází
přitom ke zvýšení
základního jízdného.

5. Zpáteční sleva

Sleva u zpáteční jízdenky se
snižuje z 10 na 5 procent. Podle průzkumu je sleva 5 procent
pro zákazníky stále atraktivní. Změna tedy nebude znamenat odliv cestujících, kteří tento
druh jízdného využívají.

6. Manipulační přirážka
za nákup ve vlaku

P

řinášíme vám základní
přehled obchodních nabídek společnosti České dráhy. Změny vstupují v platnost
12. prosince 2010 – v souvislosti
s novým jízdním řádem.

1. Zákaznická karta
Českých drah

Mění se názvy zákaznických
slev na In-kartách tak, aby bylo
jasné, na kolikaprocentní slevu
má zákazník nárok. Cestující si
tak může pořídit In-kartu s aplikací IN 25, IN 50, IN 100 nebo
IN senior a IN business. In-karta
se slevou 50 procent představuje novinku. Držitelé stávajících
In-karet se slevou 25 procent ale
škodní nebudou, mohou si tuto
vyšší slevu do konce platnosti
staré karty dokoupit. Nově bude
možné si zákaznickou slevu koupit i na jeden nebo dva roky.
Ceny zákaznických slev zůstávají zachovány, rozšiřuje se ale
jejich nabídka.

2. SporoTiket
Česko a Evropa

Nově vznikají elektronické jízdenky SporoTiket Česko a SporoTiket Evropa. SporoTiket Česko
v sobě integruje bývalou nabídku
eLiška a SporoTiket. Pro dosavadní zákazníky využívající oblíbené
eLišky se nic nemění, dochází jen
ke zjednodušení nabídky. SporoTikety Česko si však mohou nově
koupit i lidé bez zákaznické slevy na In-kartě ČD. SporoTikety
budou v prodeji ve třech cenových úrovních, nejlevější budou
jízdenky koupené 60–6 dnů předem, o něco dražší budou jízdenky zakoupené 6–2 dny dopředu

PRO ZÁKAZNÍKA. Navzdory inflaci a zvýšení DPH nezvedáme základní jízdné.

Foto MICHAL málek

Struktura a ceny síťového jízdného ČD od 12. 12. 2010 (Kč)
Název/počet osob

Období platnosti

Územní platnost

Cena

celá síť

550

ČD Net/1

1 den

ČD Net region/1

Karlovarský, Liberecký, Vysočina, Zlínský kraj

150

Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Jihočeský,
Plzeňský kraj

175

Ústecký, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj

200

Středočeský kraj + Praha

225

SONE+/5 (z toho max. 2 osoby
starší 15 let)

SONE + region/5
(z toho max. 2 osoby starší
15 let)

celá síť

1 den, pouze sobota,
neděle nebo svátek

a nejméně ušetří ten, kdo si jízdenku koupí těsně před odjezdem. Zákazníci se zákaznickou
slevou budou mít cenu samozřejmě výhodnější.

3. ČD Net region

Síťové regionální jízdenky REGIONet se přejmenují na ČD
Net region a budou vždy doplněny o název příslušného
regionu (např. Středočeský, Liberecký). Půjde tedy o jeden
produkt ČD Net, který bude exis-

550

Karlovarský, Liberecký, Vysočina, Zlínský kraj

200

Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Jihočeský,
Plzeňský kraj

225

Ústecký, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj

250

Středočeský kraj + Praha

275

tovat ve variantě síťové ČD Net
(za jednotnou cenu 550 korun)
a ve variantě regionální ČD Net
region (cena podle velikosti regionu). Nově platí všechny varianty ČD Net ve všech kategoriích
vlaků ČD. U Pendolin je třeba dokoupit povinnou rezervaci.

4. SONE+

Nabídka SONE+ bude nově existovat ve dvou variantách: síťová
SONE+ a regionální SONE+ region (bude vždy doplněna o ná-

zev regionu, pro který platí).
U SONE+ (pro všechny o 100 korun dražší, tedy za 550 korun)
dochází ke změnám v platnosti. Nově bude platit nejen v sobotu nebo v neděli, ale také
o svátcích, kdy lidé často vyráží na výlety. Síťová SONE+ platí
ve všech vlacích a celý den s ní
může cestovat až 5 osob (z toho
maximálně dvě osoby nad 15
let). Ceny jízdenek SONE+ region
jsou odlišné podle regionu. Nově
platí všechny varianty SONE+

Mění se některé poplatky a přirážky. Manipulační přirážka
za nákup jízdenky ve vlaku v obsazené stanici se zvyšuje z 30
na 40 korun. Držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P nebudou nově platit
manipulační přirážku ani po nástupu v obsazené stanici. Kromě
toho bude u průvodčích ve vlaku
možný předprodej jízdenek.

7. Zajištění náhradní
dopravy

Automatickou součástí našeho servisu se stává zajištění
náhradní přepravy při ujetí posledního přípoje. Nadále bude
platit celý systém odškodnění cestujících ve vlacích vyšší kvality v rozsahu pilotního
projektu.

8. VLAK+ Letiště Praha

Nabídka VLAK+ Letiště Praha se
stává integrální nabídkou podle tarifu TR 10. To znamená,
že bude platit i po 12. 12. 2010.

9. Místenky
pro jízdní kola

Prodej místenek pro jízdní kola
do úschovy během přepravy
bude možný až do okamžiku odjezdu vlaku ze stanice. Místenka bude stát 15 korun.

10. Žákovské jízdenky
a služba ČD Kurýr

Žákovské traťové jízdenky budou nově nejen týdenní, ale také
měsíční a čtvrtletní. S ohledem
na platnou legislativu nebudou
České dráhy nadále přepravovat
živá zvířata v rámci služby ČD
Kurýr.

Ceny aplikací na In-kartě od 12. 12. 2010 (Kč)
Aplikace

Skupina

Cena
1 rok

2 roky

3 roky

1 den**

6–15 let

150/250*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

300/400*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

330

0,50
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

15–26 let

150/250*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

300/400*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

330

0,50
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

26+

450/550*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

900/1 000*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

990

1,50

důchodci

450/550*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

900/1 000*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

990

1,50

ZTP

450/550*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

900/1 000*
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

990

1,50

15–26 let

1 330

2 660

3 490

4
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

26+

2 990

5 980

8 490

10
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

IN senior

důchodci nad 70 let,
síťová pro Os a Sp vlaky

990

1 980

2 790

4
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

IN 100

síťová

22 500

45 000
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

65 900
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

70
možnosti nákupu nyní ČD neumožňují

IN 25 (sleva 25 %
z obyčejného
nebo zvláštního
jízdného)

IN 50 (sleva 50 %
z obyč. jízdného)

* Při současně podané žádosti o kartu je zpoplatněno vydání karty (cena zvýšena o 100 Kč). ** Pouze do konce tvrdé platnosti karty (tj. nelze zakoupit pro libovolný počet dní, ale pouze dokoupit příslušnou aplikaci do konce platnosti karty).

■ 8 % pozitivní
■ 5 % negativní
■ 87 % neutrální

M

édia pozitivně referují o nasazení nových
vlaků Desiro na trať mezi
Děčínem a Bad Schandau.
Tradičně kladně média
vnímají podporu, kterou
České dráhy vyjadřují volnočasovým aktivitám:
vypravení parního vlaku na 39. ročník pochodu
Za posledním puchýřem
nebo půjčovny jízdních kol
na železničních stanicích.
Příznivě média hodnotila též oslavy 100 let tratě
mezi Volary a bavorským
Pasovem.
Velká pozornost médií
byla upřena na propouštění
zaměstnanců Českých drah
zejména z řad úředníků.
Zmiňován byl i výběr dodavatele elektřiny na příští
rok. Plánovaný nákup sedmi nových nízkopodlažních
elektrických jednotek pro
Ústecký kraj pro linku z Děčína do Chomutova vzbudil
pozornost zejména v regionálních médiích.

Časopis ČD pro vás: co na to čtenáři
Co se čtenářům
časopisu ČD pro
vás líbí a co nejvíce
postrádají? Odpovědi
jsme hledali v terénu.

M

ediální průzkum měsíčníku pro zákazníky Českých drah ČD pro vás,
který proběhl ve více než šedesáti železničních stanicích po celé
ČR, měl zjistit efektivnost distribuce a především reakce čtenářů. Výsledky průzkumu budou
jedním ze základních vstupů pro
optimalizaci distribuce a úpravu
časopisu po obsahové a grafické
stránce v novém ročníku.
Samotná tiskovina ČD vycházela v různé podobě již od roku 1994.
Počátkem roku 2010 se časopis osamostatnil od titulu Grand Expres,
zcela se změnila jeho grafická
a obsahová forma a od srpna letošního roku ho cestující najdou také
ve vlacích vyšší kvality. Při vytvá-

Nejoblíbenější rubriky

■ 36 % cestopisy, tipy na výlet
■ 25 % recepty
■ 16 % jiná rubrika
■ 8 % rozhovory
■ 15 % železniční tematika
ření nové podoby časopisu byl kladen důraz na jeho vzhled tak, aby
magazín nepůsobil na první pohled pouze jako reklamní periodikum, ale aby si ho čtenáři vzali
a přečetli proto, že v něm najdou
zajímavé a užitečné informace.

Bonus pro cestující

Během průzkumu byly osloveny stovky cestujících různých

věkových kategorií, a to nejen v nádražních prostorách
a ve vlacích, ale i v blízkém okolí, například na autobusových
zastávkách. Jak ukazují reakce čtenářů, reklamní magazín
ČD pro vás v nové podobě působí jako dobrá reklama na cestování vlakem obecně a vnímání
samotné značky Českých drah.
Pravidelné soutěže o Kilometrickou banku ČD se měsíčně zúčastní téměř tisíc soutěžících.
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že čtenáři považují vydávání
reklamního magazínu za hmatatelný a snadno dostupný bonus pro zpříjemnění cestování,
informování o platných a především akčních nabídkách.

Vítězí články o cestování

Na tomto místě je vhodné podotknout, že převážně pozitivní
hodnocení způsobuje fakt, že časopis vychází zdarma a dotázaní respondenti tudíž mohou mít
jiná kritéria pro jeho hodnocení oproti jiným komerčním titu-

Co čtenáři postrádají

■ 32 % články o železnici
■ 21 % luštění
■ 18 % móda
■ 8 % komiksy
■ 4 % sport
■ 17 % jiné
lům. I přes vzrůstající význam
internetové komunikace zůstávají tištěná periodika jedním
z pilířů marketingové komunikace Českých drah.
Čtenáři obecně nejvíce preferují rubriky o cestování, mezi
které patří cestopisy a tipy na výlety v jednotlivých regionech.
Ženy dávají přednost rozhovo-

rům s celebritami a receptům,
muži si zase rádi přečtou články
s železniční tematikou. Z průzkumu dále vyplynulo, že naši
zákazníci by přivítali více zajímavostí a aktualit z oblasti železnice. Mladší generace by zase
na stránkách časopisu ráda našla více komiksů (nejen pro předškolní děti) a více kvízů typu
sudoku. Senioři by naopak kromě křížovek uvítali i televizní
program.

Nová podoba přijde
v lednu 2011

Z průzkumu vyplynulo, že současná podoba časopisu v zásadě
odpovídá požadavkům čtenářů. Přesto připravujeme jeho
drobnou obsahovou i grafickou
obměnu tak, aby časopis více
odpovídal současným trendům
i přáním cestujících bez navýšení nákladů na jeho zpracování
a distribuci.
Zdeněk Ston,




Nela gÁbrišová

Pokračování v příštím čísle.
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Sázíme na rozšiřování služeb
Nádraží v České Třebové prochází dynamickým
vývojem. Kromě rekonstrukce výpravní budovy
a výstavby terminálu zde oslovují zákazníky
půjčovnou kol a provozem směnárny.

O

bvod Česká Třebová zahrnuje obsazené stanice Lanškroun, Moravská
Třebová, Moravská Chrastová,
Březová nad Svitavou, Svitavy,
Polička, Borová u Poličky a samozřejmě samotnou Českou Třebovou, největší stanici tamního
regionu. K 1. lednu 2011 přibude do tohoto obvodu ještě stanice Ústí nad Orlicí a zastávka
Ústí nad Orlicí město. Metodicky má přednosta na starosti ještě osobní pokladnu v Rudolticích
v Čechách, kde prodej jízdních
dokladů zajišťují pouze výpravčí.

plánujeme prodej
parkovacího místa
v terminálu
přes eshop.
V České Třebové byl nedávno
otevřen supermoderní přestupní terminál. Co se tímto
krokem v praxi změnilo pro
cestujícící?
Dokončením stavebních prací na multifunkčním termi-

nálu se cestujícím především
vrátilo pohodlí přístupu do nádraží a možnost plného využití
zdejších služeb. Po dobu stavby byl totiž do nádraží provizorní přístup přes část staveniště
a 1. nástupiště, což nebylo moc
pohodlné. Měsíce ztížených
podmínek však uběhly a nyní
můžeme být pyšní na přímo
učebnicový terminál.
Přednádraží je krásně upraveno a z autobusových stání je
přímý vstup do nádraží, k pokladnám i dalším provozovnám.
Zahájením provozu terminálu se cestujícím nabízí možnost
nejen pohodlně zaparkovat a odjet veřejnou dopravu ze stejného místa, ale rovněž se rozšířil
sortiment služeb související
s provozem terminálu veřejné
dopravy.
Rozšířili jste v poslední době
nějaké služby pro veřejnost?
Kromě standardních služeb
odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě nabízíme
i komplexní odbavení do zahraničí včetně směnárny valut, která se nachází v České Třebové.
V některé z našich stanic, které

MARTIN PECINA
Přednosta osobní stanice
Česká Třebová

V

ystudoval střední průmyslovou školu železniční v České Třebové.
Na železnici, konkrétně
v osobní přepravě, pracuje
od roku 1985 (tehdy v Československých státních drahách). Začínal jako průvodčí
a vlakvedoucí na regionálních spojích, později doprovázel vlaky vyšší kvality
a zastával funkci vlakového
revizora.
Zanedlouho po vzniku Krajského centra osobní dopravy
Pardubice přešel na funkci systémového specialisty.
Od srpna letošního roku zastává funkci přednosty osobní stanice Česká Třebová. Je
ženatý, má dvě děti – syna
a dceru.

splňují přísná ekonomická kritéria pro doplňkové služby, provozujeme také službu ČD Kurýr
a úschovu zavazadel.
V letošním roce jsme v rámci
KCOD Pardubice společně odstartovali projekt cyklopůjčoven. Pro
rok 2011 se jedná s dalšími partnery o jeho rozšíření do více stanic. Půjčovna kol je od listopadu
v režimu zimního odpočinku,
znovu budeme otvírat 1. dubna
2011. Diskutujeme další možná
zlepšení servisu pro cykloturisty.
Již nyní mohu prozradit, že jsme
se dohodli o nezvyšování cen této
služby. Na konec letošního roku
připravujeme společně s kolegy
z generálního ředitelství službu
v podobě nákupu garantovaného
parkování na českotřebovském
terminálu přes eShop ČD.

Na některých vašich přepážkách lze například vyměnit
i cizí valuty. V jaké míře zákazníci Českých drah tuto službu
využívají?
Směnárnu smluvně provozujeme už druhým rokem a s jejími výsledky jsme spokojeni. Je
to proto, že naši zákazníci mají
o službu zájem a vyhledávají ji.
Jinak by ekonomicky neobstála.
Nabízíme základní sortiment
valut a na sezonu sortiment
rozšiřujeme. Předpokládám, že
po otevření terminálu se situace ještě zlepší. Mám signály,
že lidé plánují krátkodobé vý-

lety do Vídně či Bratislavy nebo
se budou vydávat za koupáním
do Maďarska. A právě zde vidím
potenciál nejen pro směnárnu,
ale i naše další služby.

předpokládáme,
že po otevření
terminálu se zvýší
využití směnárny.
Po zrušení ČD centra v České
Třebové přešla tato činnost
do běžných přepážek. Jak jste
se s tím vypořádali a jak to přijali cestující?
Původní ČD centrum bylo zrušeno již v polovině roku 2008. Myslím, že si zákazníci již zvykli,
že všechny naše služby najdou
na jednom místě, tedy na přepážkách osobních pokladen
včetně přepážky přednostního
odbavení. Komplexní odbavení
najdete vedle pracoviště skladníků, takže i zapůjčení kola
z cyklopůjčovny či podání kurýrní zásilky je velmi praktické.
V přepravní špičce vždy otevíráme jednu přepážku navíc, kde
se podávají informace. Cílem je
odlehčení přepážkám, které vydávají jízdní doklady. To ocení
všichni, kteří přijdou k odjezdu
vlaku na poslední chvíli.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 34. díl

012
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

BDtax

50 54 93-29

115

80 km/h

Výroba

Výrobce

1976–1983

Vagonka Studénka

P

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.
Oddíl pro vlakovou četu je upraven pro přepravu jízdních
kol, včetně ok pro uchycení kol a ochranné mříže na okně.
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.

Oddílů

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

N

ová elektrická zařízení železniční infrastruktury.
Takové bylo téma desáté
odborné konference Společnosti
dopravy – VTK Elektro Olomouc.
Jednání proběhlo ve dnech 20.
a 21. října v Šumperku a konalo
se pod záštitou náměstka ministra dopravy Ivo Vykydala.

Cílem snižování spotřeby

Náměstek Vykydal se zaměřil
na současné podmínky pro modernizaci dopravní cesty, měření spotřeby elektrické energie
a na další úspory. Jeho motivaci rozvedli přednášející. Společným jmenovatelem byly úspory
elektrické energie. Problematikou měření spotřeby elektrické

Kudy jezdí
cykloturisté
Jaké jsou výsledky
letního průzkumu
využití vlaků cestujícími
s jízdními koly?

S

čítání kol probíhalo
v hlavním prázdninovém období a mělo ověřit efektivitu nasazených
vozů, například sezonní řazení posilových vozů
řady Ds ve vybrané síti
rychlíků. Na základě zjištění dojde v nadcházejícím jízdním řádu k úpravě
řazení vozů pro přepravu
jízdních kol. Většina souprav bude nadále vybavena pouze kombinovaným
vozem BD, který má ve vět-

Jiří Nálevka
Vedoucí oddělení
přepravních
podmínek a cen

šině vlaků i v letní sezoně
potřebnou kapacitu. Výjimkou bude trasa Brno –
Plzeň, kde budou vozy Ds
řazeny po celou dobu letní
sezony. U ostatních relací
budou do souprav zařazeny jako posilové v období se
zvýšenou frekvencí cestujících. Na základě analýzy
a dokončení některých staveb dochází také ke zrušení povinné rezervace pro
cyklisty na relacích z Prahy
do Chebu a z Brna do Plzně.
Během týdne, kdy probíhal průzkum, bylo přepraveno téměř 54 tisíc
jízdních kol. V pracovní dny a v neděli bylo denně přepravováno kolem
7 500 kol a v sobotu více
než 9 tisíc kol denně. Mezi
nejfrekventovanější vlaky patří osobáky na trati
České Budějovice – Volary,
rychlíky na trati Brno – Plzeň a ranní spojení Prahy
a Českých Budějovic. Tyto
vlaky přepravovaly v průměru 20 až 40 cyklistů.
Mezi absolutní rekordmany patří například rychlík
Vajgar (z Brna do Plzně),
který ve sledovanou sobotu přepravil 69 jízdních
kol. Je zajímavé, že mezi
nejvytíženější „cyklospoje“ patří také EC Vindobona a Jan Jesenius s 15 až 20
koly denně.

8 000 mm

doprava
Transport 2010
v Ostravě

V Šumperku o rychlostech i úsporách
Elektrická energie
nikdy nebude zadarmo.
A její zdroje máme
omezené. Musíme
se tedy ptát, jak
omezit její spotřebu.

odpovídá

energie a její fakturace se zabýval
špičkový odborník Karel Hlava
z Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice. Ten mimo
jiné uvedl, že největší podíl nákladů tvoří energie odebíraná
trakcí. Ale i u této složky lze stanovovat hodnoty odebrané činné
energie, např. využitím programu pro konstrukci jízdních řádů
(SENA). Jeho knihovna obsahuje redukované profily traťových
úseků, přídavné odpory traťových oblouků nebo jízdní odpory základních typů vlakových
souprav. Jinou možností je instalace elektroměrů na hnacích
vozidlech. Cílem je však i snižování spotřeby, což také vyžaduje znalost hodnot měrných ztrát
odvozených pro poměry Českých
drah.

Energie z brzdění

Příspěvek SŽDC o rekuperaci
energie z hnacích vozidel rozvedl
skutečnost, že nová kolejová vozidla jsou standardně vybavena
rekuperační elektrodynamickou

NÁVRHY
jak ušetřit

1

ELEKTROMĚRY
Instalace elektroměrů
na hnacích vozidlech dodá
přesnější vstupní data.

2

REKUPERACE
Kolejová vozidla jsou vybavována rekuperační elektrodynamickou brzdou.
U jednofázové soustavy 25
kV, 50 Hz je zkušební provoz
povolen na vybraných tratích vozidlům ÖBB řad 1116
a 1216.

3

OHŘEV VÝMĚN
Optimalizací regulace
elektrického ohřevu výměn
se podle studie EŽ Praha má
uspořit až 40 procent energie.

4

DIAGNOSTIKA
ŽSR zkouší leteckou a koronární diagnostiku transformátorů a trakčního vedení.
Vrtulník s termovizí slouží
ke kontrole vedení 110 a 22 kV.

brzdou. Rekuperaci na stejnosměrné trakční soustavě 3 kV
generální ředitel SŽDC povolil
v minulém roce za podmínky, že
hnací vozidla splňují požadavky
evropských norem.
Příspěvek Tomáše Krčmy z EŽ
Praha rozvedl konstrukci trolejového vedení na koridorových
tratích a jeho parametry. Konstatoval, že rychlost 250 km/h
je kompromisem mezi objemem
stavebních prací a požadavkem
na rychlou přepravu. Pro tuto
rychlost firma realizovala řadu
úprav odlišných od stávající sestavy vedení a na zkušebním okruhu
VÚŽ je úspěšně realizovala.

K regulaci ohřevu výměn

Přednášející nabídli pohled
z různých hledisek. Například
podle technicko-ekonomické
studie společnosti OHL ŽS lze
na elektrickém ohřevu výměn
uspořit až 40 procent energie optimalizovanou regulací a předpovědí počasí. Jinou možnost
představuje automaticky říze-

né předtápěcí zařízení osobních
souprav. Na modelovém příkladu
osobního vozu o příkonu 30 kW se
za dobu jediného předtápění snížila spotřeba o 750 kWh!
O úsporách dosahovaných diagnostickým zařízením seznámil
zástupce ŽSR. Efekty z diagnostiky transformátorů, trakčního vedení, termovize atd. jsou známé.
Avšak ŽSR přešly i na jiné druhy
diagnostiky: leteckou a koronární. V minulém roce zahájili
diagnostiku stavu izolátorů koronární kamerou.
Pohled provozovatele na první
rok tratě v závislé trakci přednesl Petr Nohejl ze Správy dopravní cesty Olomouc. Jeho zajímavý
příspěvek, doplněný v kontextu
historie a významu elektrizace
tratě, završila exkurze měnírny,
EOV v žst. Postřelmov a spínací
stanice v Zábřehu na Moravě. Jediným výrobcem odporníků pro
lokomotivy Českých drah jsou
Slovácké strojírny, závod 07 MEP
Postřelmov. 
IVO LANÍČEK


Dopravní síť
Moravskoslezského
kraje potřebuje radikální
změny, potýká se však
s nedostatkem financí.

P

o roce opět jednali v hotelu Clarion Congress
Hotel Ostrava zástupci ministerstev dopravy Česka,
Polska, Slovenska a Rakouska, zástupci regionů
a odborníci na dopravu a logistiku. Ve dnech 9. a 10.
listopadu zde totiž probíhal 14. ročník mezinárodní
konference Transport 2010.
Organizátorem bylo Sdružení pro obnovu Moravskoslezského kraje za finanční
podpory z rozpočtů Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a města Ostravy.
Aktuálním problémem
v regionu je urychlená výstavba spojnice se Slovenskem, kterou komplikují
vládní úsporná opatření.
Náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek informoval
o modernizaci parku kolejových vozidel. Diskutovalo
se také o perspektivách vysokorychlostních tratí a napojení Moravskoslezského
kraje na evropskou vodní
síť. 
(ski)

4

partneři
Outsourcing
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Jak se rodí čtvrtý koridor

ibžd

V

e výběrovém řízení
na outsourcing výpočetní techniky za 55 milionů korun, které na jaře
letošního roku vypsala společnost ČD Cargo, vyhrála
podle týdeníku Euro firma
ČD - Telematika. Kontrakt
společnosti uzavřou na pět
let. Projekt se nyní začíná
rozbíhat. ČD - Telematika
má postupně převzít správu
veškeré výpočetní techniky
ČD Cargo a modernizovat ji.
Jedná se bezmála o tři tisíce kusů počítačů a dalších
přístrojů.

V

dopoledních hodinách
v obvodu žst. Stochov
se na železničním přejezdu
v km 41,466 střetla multikára s rychlíkem 1286. Řidič
multikáry byl těžce zraněn.
Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor. V čele
rychlíku byl motorový vůz
854.033-8. Škoda byla předběžně vyčíslena na 260 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha.

Stanice Olomouc se
dočká rekonstrukce

S

práva železniční dopravní cesty oznámila, že již
skončilo zpracování projektu stavby Rekonstrukce železniční stanice Olomouc.
Projekt stavby spolufinancovala z 50 procent Evropská unie z programu TEN-T.
Cílem stavby je uvést železniční stanici Olomouc
do stavebně technického
a provozního stavu, který bude odpovídat parametrům stanoveným dle „Zásad
modernizace a optimalizace
vybrané železniční sítě ČR“.
Ve stanici dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí,
rekonstrukci kolejových
zhlaví, včetně vybudování nové peronizace stanice. Budou vybudována nová
ostrovní nástupiště s mimo-

úrovňovým přístupem pro
cestující a stávající nevyhovující podchod na nástupiště bude rekonstruován.
Dále bude demontováno stávající zastřešení nástupišť
a bude vybudováno zastřešení nové. Jako hlavní úkol
projektu je sledováno vedení
dvou hlavních koridorových
kolejí uzlem s technickými
parametry na rychlost 160
km/h. Generálním projektantem je společnost Moravia Consult Olomouc.

Jízdenky v Ostravě
mírně zdražují

O

byvatelé i návštěvníci Ostravy, kteří k cestování využívají městskou
hromadnou dopravu, si
od ledna o něco málo připlatí. Krátkodobé jízdenky
konkrétně zdraží o jednu korunu, ty dlouhodobé
v průměru o 5 až 6 procent.
Patnáctiminutová jízden-

ka pro dospělé podraží z dosavadních 13 na 14 korun,
hodinová z 21 na 22 korun,
dětské jízdné bude v obou
případech poloviční – dosud
stály zlevněné jízdenky 
6 a 10 korun. Například roční nepřenosná síťová jízdenka pro čtyři zóny, které
zahrnují celé město Ostravu, stojí dosud 5 130 korun.
Od ledna už však bude stát
5 225 korun. „Město dotuje dopravní podnik každý rok
zhruba miliardou korun,“
řekl primátor Ostravy Petr
Kajnar s tím, že každý rok
ceny jízdného mírně zvyšuje tak, aby výnosy z jízdného
pokrývaly jednu třetinu výdajů dopravního podniku. Zjednodušeně lze říci, že ke každé
desetikoruně, kterou cestující
zaplatí za jízdenku, mu město přidá dvojnásobek, tedy
(sždc, red)
dvacet korun. 

Stochov
12. listopadu

Plzeň
12. listopadu

O

TOMICKÝ TUNEL II. Na 18 km dlouhém úseku Benešov u Prahy – Votice stavbaři napřimují trať pomocí nových tunelů.

Stavba Optimalizace
tratě Benešov –
Strančice oficiálně
skončila, naopak
na sousedním úseku
Votice – Benešov se
jede naplno. Práce
na nových tunelech
budou pokračovat
celou zimu.

A

si dvacet čtyři kilometrů dlouhý úsek 4. koridoru byl oficiálně uveden
do provozu. Slavnostní akce
v podobě odhalení pamětní
plakety proběhla 11. listopadu
ve výpravní budově benešovského nádraží. Nutno ovšem dodat,
že výsledky stavby optimalizace tratě z Benešova u Prahy
do Strančic za téměř 4 miliardy
korun cestující prakticky využívají již řadu měsíců. V opačném
směru, tedy na Tábor, nyní práce pilně pokračují a během října
zde zaměstnance ČD i pasažéry
potrápily nutné výluky.

Co se podařilo vylepšit

Mezi nejobtížnější části ukončené stavby patřil nový most přes
Sázavu nedaleko Čerčan. Provoz zde nebyl přerušen, takže se
jedna polovina stavěla a na druhé jezdily vlaky. Trámová spřažená ocelobetonová konstrukce

STAVBA BENEŠOV – STRANČICE

N

áklady představovaly 3 808 905 725 korun
bez DPH, z toho příspěvek EU
2 800 660 283 korun. Investorem
stavby byla Správa železniční
dopravní cesty. Díky optimalizaci úseku na trati mohou projíždět vlaky rychlostí až 135 km/h.

o šesti polích s horní železobetonovou mostovkou (v délce 182 m)
nahradila asi století starou ocelovou konstrukci. K dalším významným objektům patří nová
trakční měnírna a transformovna v Benešově. Dále proběhla
modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.
Staniční zabezpečovací elektronické zařízení (elektronický autoblok) bylo provedeno ve třech
stanicích, traťové zabezpečovací zařízení stejné kategorie bylo
realizováno v celé délce stavby.
Došlo také ke zvýšení kapacity
potřebné pro silnou příměstskou
osobní dopravu. Pro nákladní dopravu je důležité zvýšení traťové
třídy zatížení a prostorové průchodnosti. Konstrukce nástupišť standardní výšky 550 mm
nad temenem kolejnice splňují požadavky na bezpečný pohyb
slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. Přístup
na nástupiště je nyní zabezpečen
bezbariérově, bez přecházení přes
hlavní dopravní koleje.

Zrekonstruovaný úsek je dlouhý
23,95 km. Zhotovitelem stavby
bylo Sdružení Koridor IV., Benešov – Strančice, jehož členy jsou
akciové společnosti Skanska (vedoucí sdružení), EUROVIA CS
a Metrostav. Projektantem stavby byl SUDOP PRAHA.
Na úseku firmy zrekonstruovaly 46 železničních mostů a 41
propustků. Práce se dotkly tří
přejezdů včetně zabezpečovacího zařízení. Vzniklo pět podchodů pro pěší. Na trati nyní
najdete 56 nových výhybek a téměř 18 km protihlukových stěn.

Nové tunely
na Benešovsku

Stavební firmy nyní pracují na úseku Votice – Benešov.
Na pouhých 18 kilometrech jednokolejné tratě 220 roste hned
několik přeložek sloužících
k napřímení trasy. A ty se prokousávají hned několika tunely.
Olbramovický tunel, který měří
480 metrů, byl před časem proražen a nyní se v něm betonuje.
Dne 30. září byl proražen nejdelší tunel tratě, Zahradnický,
o délce 1 044 m. Na začátku listopadu začala ražba 252 m dlouhého tunelu Tomického II. Votický
tunel o délce 590 m je jako jediný
prováděn v otevřené jámě. V tunelech se bude pracovat po ce-

FOTO autor

lou zimu. Zatím mohou přesně
podle harmonogramu pokračovat zemní a jiné práce.
Tak třeba ve stanici Votice, kterou byste dnes už nepoznali, zaměstnanci EŽ v době mé návštěvy
budovali základy trakčních stožárů mezi Bystřicí u Benešova
a počátkem přeložky před druhým Tomickým tunelem, další
pracovníci zhotovitele pracovali
na odvodnění a úpravě pláně pro
druhou kolej.

za necelé čtyři
miliardy bylo
zrekonstruováno
24 km tratí.
Podle slov Jana Tříšky ze společnosti Eurovia se po nedávném
zastavení a znovuobnovení dopravních staveb ministrem Bártou podařilo najít úsporu řádově
asi 200 milionů korun. „Bylo to
obtížné, protože stavba již byla
vyprojektovaná a běžela přes
rok. Myslíme, že kroky následující po zastavení byly tak rychlé,
že práce následně mohly pokračovat a nedocházelo prakticky
k přerušení stavby. Delší přerušení by mělo velmi negativní vliv
třeba na přísun peněz z EU,“ říká
Tříska. Podle jeho vyjádření by se
termín dokončení v červnu 2013
měl dodržet.
Martin Navrátil


dpoledne v žst. Plzeň
hlavní nádraží projela při posunu lokomotiva
363.077-9 cestové návěstidlo
Sc1z v poloze Stůj a následně vykolejila na výhybce číslo 272. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 15 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň,
pracoviště České Budějovice.

Valašské Meziříčí
13. listopadu

P

řed polednem mezi žst.
Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm se na železničním přejezdu v km
12,162 střetl osobní automobil Renault Clio s osobním vlakem 13215. Nikdo
nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez
závor. Osobním vlakem
byly Regionova 814/914.091
a 814/914.093. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 100
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

Praha
15. listopadu

D

opoledne v žst. Praha Masarykovo nádraží došlo k zahoření kabeláže
hnacího vozidla 471.036-4
elektrické jednotky CityElefant vlaku Os 2108. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

(MirKo)

RSM: Železniční stanice Česká Třebová
Největším železničním
uzlem Pardubického
kraje a jedním
z největších nádraží
v naší republice je
Česká Třebová.

N

ejbouřlivější rozvoj prodělalo město Česká Třebová
po roce 1845. Stavitel Jan
Perner tehdy vybudoval železniční trať Olomouc – Česká Třebová
– Praha a v roce 1849 trať Brno –
Česká Třebová. Za druhé světové
války bylo místní nádraží i s částí
města málem vyhozeno do povětří. Na nádraží zastavil německý
vlak plný nepoužitého střeliva
a výbušnin z východní fronty
a na druhé koleji stál vlak s německým lazaretem. Když chtěl
velitel vlaku s výbušninami vyhodit svůj vlak do povětří, zasáhl velitel lazaretního vlaku, čímž
zachránil zraněné vojáky, a velitele ozbrojeného vlaku zastřelil.

Dopravní terminál
s pomocí města

Nynější osobní nádraží bylo dokončeno v roce 1924. V posledních

POHLED Z NÁSTUPIŠTĚ. V posledních letech byla výpravní budova v České Třebové kompletně zrekonstruována. 

FOTO autor (2x)

PŘÍSTUP OD MĚSTA. Stavební práce se dotkly také prostor bezprostředně před nádražím. Vznikla i nová odpočinková zóna. 

letech byla jeho budova v několika krocích kompletně zrekonstruována. Závěrečná část
probíhala zároveň s výstavbou
dopravního terminálu, který se
nachází před nádražím a byl investován městem Česká Třebová
s využitím fondů EU.
Při této výstavbě vzniklo nové
autobusové nádraží a podzemní parkoviště, které je propojené s železniční budovou nově
vzniklým podchodem vedoucím k nástupištím ČD a SŽDC.
Přístup do podzemních garáží
a do odbavovací haly pro cestující ve výpravní budově je umožněn
i pomocí eskalátorů. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy
do odbavovací haly pro cestující,
přístup na 1. nástupiště a pomocí výtahu i na ostatní nástupiště.
Nově bylo vybudováno bezbariérové WC pro veřejnost.
K dalším proměnám železniční stanice došlo rekonstrukcí peronního přístřešku, povrchu
plochy 1. nástupiště a rekonstrukcí vnějšího pláště výpravní
budovy. Na peronním přístřešku
byla demontována stávající konstrukce zastřešení, upraveny nosné prvky, ocelová konstrukce byla
otryskána a tím zbavena veške-

rých starých nátěrů. Dále došlo
k výměně zkorodovaných částí,
nátěru konstrukce a novému zastřešení peronního přístřešku.
Z nástupiště byl odstraněn starý asfaltový povrch a nově vyrovnána a osazena nástupištní
hrana. V konečné fázi byla položena betonová dlažba. Zároveň
s touto rekonstrukcí probíhala i celková obnova venkovního
pláště výpravní budovy včetně
nátěru oken, díky které získala
budova nový vzhled.

Ještě není vše hotovo

V současné době probíhají dokončující práce – oprava elektroinstalace, osvětlení, rozhlasu,
odvodnění a fasády u 1.nástupiště. V proluce mezi výpravní
budovou a Českou poštou se nyní
buduje nové parkoviště, které
bude sloužit pro potřeby organizačních jednotek Českých drah.
Ve spolupráci s městem vzniklo
v České Třebové moderní propojení individuální a veřejné autobusové i vlakové dopravy, díky
kterému mohou obyvatelé České Třebové a dalších měst a obcí
ve východní části Pardubického kraje pohodlněji cestovat.

václav fikr

provoz a zahraničí
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průmysl
Čeští Čmeláci
v Bělorusku

A

kciová společnost CZ
LOKO, která se zaměřuje na výrobu, modernizace a opravy posunovacích
a traťových dieselelektrických lokomotiv, zmodernizuje v Bělorusku 49
lokomotiv ČME3, patřících
státní Běloruské železnici.
Kontrakt v hodnotě 46 milionů eur je rozložen do let
2011 až 2014. Firmě významně k zakázce pomohly
i reference ze sousední Litvy, kde během posledních
let zmodernizovali 23 lokomotiv stejné řady ČME3.
Projektanti a konstruktéři CZ LOKO vymysleli pro
stárnoucí české lokomotivy,
přezdívané Čmelák, vyráběné před desítkami let v někdejší ČKD Lokomotivce,
do detailů zvládnutou celkovou obnovu. Jejím základem je „stavebnice“ modulů
a komponentů vyrobených v českých provozech
CZ LOKO. Stejný způsob obnovy svých lokomotiv volí
i čeští železniční dopravci.
Kromě modernizace v Bělorusku firma CZ LOKO spolu se svými obchodními
partnery realizuje v současné době projekt nové posunovací lokomotivy, která
nahrazuje zastaralé a neekonomické lokomotivy
vyrobené v bývalém Sovětském svazu.

Vlastnické pohyby
ve Škodovce

Vysoká rychlost Zefiro
Firma Bombardier,
která se angažuje
v segmentu výroby
vysokorychlostních
vlaků, uvedla v Číně
do provozu vlak
Zefiro 250. Pomalu
se rozebíhá i výroba
typu 380.

K

Subterra chce
zakázku na Balkáně

J

edna z největších tuzemských stavebních společností postoupila do druhého
kola v boji o miliardovou zakázku na výstavbu dálnice v Srbsku. Subterra, která
patří pod Metrostav, pokračuje v úsilí proniknout
na stavební trhy zemí bývalé Jugoslávie. Vítězná společnost postaví v Srbsku
zhruba šestikilometrový
úsek dálnice E80, který začne obchvatem kolem města Dimitrovgrad a povede
až k bulharské hranici směrem na Sofii. Hodnotu zakázky výrazně ovlivní to, že
autostráda zahrnuje výstavbu dvou tunelů. Firma bude
cenu zakázky teprve určovat, podle odborníků by se
však s ohledem na povahu
terénu mohla tato suma pohybovat mezi jednou až dvěma miliardami korun. 

(mn, acri)

Argentina, Brazílie, Indie, Maroko, Polsko, Portugalsko a Saudská Arábie.
Speciální postavení má však
Čína, která díky své velikosti
představuje velmi důležitý trh.
Do roku 2020 by mělo být v provozu 50 tisíc kilometrů vysokorychlostních tratí. Firma Bombardier
proto vybudovala v Číně svoji základnu pod názvem Bombardier
Sifang Power, kde vyrábí jak vysokorychlostní vlaky, tak i jednotky pro příměstské železnice.

Rodina se rozrůstá

Firma Bombardier, která se zúčastňuje v masivním měřítku

Pečlivá příprava
na zimní provoz

ěmecké dráhy se chystají na zimní problémy.
Po vážných dopadech loňské zimy na provoz dálkových vlaků byla na základě
vyhodnocení přijata rozsáhlá opatření, která budou
platit do 19. března 2011.
Souvisejí například s omezením provozu posilových
vlaků, náhradou některých spojů ICE konvenčními
soupravami IC s lokomotivou, zrušením vybraných
přímých spojení ICE nebo
zkrácením souprav ze dvou
pouze na jednu jednotku
ICE.

Více mezistátních
spojení

PRO ČÍNU. V nejlidnatější zemi světa mají soupravy Zefiro největší uplatnění. 

FOTO Bombardier

rodina Zefiro

Kde se staví nové tratě

Například Španělsko plánuje do roku 2020 rozsáhlejší vysokorychlostní síť, než má dnes
Francie, která je na evropské špici
s velmi rychlými vlaky. Devadesát procent španělské populace by
mělo mít vysokorychlostní trať
s nádražím v dosahu do padesáti
kilometrů. Vysokorychlostní tratě se nyní nachází v Belgii, Číně,
Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Japonsku, Jižní Koreji,
Nizozemí, Rusku, Tchaj-wanu,
Turecku a USA. Stavět nové vysokorychlostní dráhy mají v plánu

německo

N

T

rh v oblasti rychlých vlaků
vzrostl mezi roky 2006 až
2009 o 135 procent. V roce
2009 bylo k dispozici 10 739 km
tratí, které byly určeny pro rychlost 250 km/h nebo vyšší; dalších
13 469 km bylo ve výstavbě a řada
projektů počítá s dalšími 17 569
kilometry vysokorychlostních
drah. Brzy vyvstane potřeba řady
nových vlaků, protože do roku
2025 by vysokorychlostní železniční síť mohla dosáhnout délky
až 70 tisíc km.

soupravy dnes
jezdí pouze
v číně, brzy ale
přijdou do evropy.
yperská společnost Skoda Industry (Cyprus)
chce převzít 100 procent
akcií pražské společnosti Škoda Investment, což je
od počátku roku nové jméno Škody Holding. Spojením obou firem se zabývá
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který informaci
o zahájeném zjednodušeném řízení o fúzi zveřejnil
na svých stránkách. Úřad
uvedl, že návrh podala společnost Skoda Industry se
sídlem v kyperské Nikósii.
Po schválení má nabýt 100
procent podílu na základním kapitálu a hlasovacích
právech Škody Investment.
K navrhovanému spojení dochází zejména v oblasti dopravního strojírenství.
„Skoda Industry je pouhý
nástroj k realizaci nedávno
oznámeného prodeje Škody Transportation Plzeň
čtyřem fyzickým osobám:
Marku Čmejlovi, Michalu
Koreckému, Tomáši Krskovi
a Jiřímu Divišovi,“ řekl mediální zástupce plzeňských
strojíren Miroslav Novák.
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DRAVEC. Trumf v rukou firmy Bombardier. 
na světové výrobě rychlovlaků,
provedla vyhodnocení trhu
a analyzovala potenciál dalšího vývoje železniční dopravy.
Na tomto základě byl vyvinut
i nový vlak Zefiro. Pro zlepšení
aerodynamiky, zvýšení rychlosti, bezpečnosti a snížení hlučnosti bylo využito know-how
z oblasti letecké dopravy. K důležitým znakům tohoto vlaku patří: vysoké rychlosti mezi 200 až
380 km/h v osobní dopravě a až
420 km/h při testovacích jízdách,
vysoká kapacita vlaků, snižování hmotnosti na nápravu, které
působí snižování opotřebení kolejnice a kola, nasazení systémů
ohleduplných k životnímu prostředí (například klimatizace)
a vnitřní prostory vstřícné k potřebám cestujících.
V Zefiru jsou použity systémy
a komponenty z úspěšných vysokorychlostních vlaků, které jezdí
v Evropě a Číně. Protože je vnitř-

FOTO skyscrapercity

ní prostor konstruován flexibilně, lze ho průběžně uzpůsobovat
momentálním provozním potřebám. Zefiro 250 je možno objednat
v osmi- nebo šestnáctivozové verzi – v té dosahuje délky 430 metrů a dosahuje rychlosti 250 km/h.

Důležití odběratelé

První objednávka na vlaky Zefiro
250 přišla již v říjnu 2007 z Číny,
která si nejprve objednala dvacet
jednotek ve verzi nočního vlaku,
který má 122 míst, 480 běžných
lůžek a 16 lůžek luxusních. Vlaky byly vyrobeny v Číně v továrně
Bombardier Sifang Power, která se nachází v městě Qing-dau.
Další jednotky, tentokrát v kratší
„denní“ verzi o osmi vozech, byly
v počtu čtyřiceti kusů objednány
letos v létě. Zefiro 380 je nejrychlejší produkt z rodiny vysokorychlostních vlaků. S 1 300 cestujícími
na palubě může dosahovat max.
rychlosti 380 km/h.

ediným dosud provozovaným typem je Zefiro 250.
Dvacet jednotek v šestnáctivozové lůžkové variantě provozují Čínské dráhy pod označením
CRH1E. Druhým typem je Zefiro 380 s maximální rychlostí 380 km/h. V Číně mají
jezdit pod označením CRH1C
a CRH1D. Třetím typem je Zefiro 300 určený pro evropské
železniční správy. Právě od něj
má být odvozeno V300 Zefiro.
Bude jezdit v Itálii, Německu,
Francii nebo Švýcarsku.
Bombardier učinil v květnu nabídku italské společnosti Trenitalia na dodávku padesáti jednotek
typu V300 Zefiro. Vícesystémový
vlak má hliníkovou skříň a může
dosáhnout rychlosti mezi 300 až
360 km/h. Nabízen je ve dvou konfiguracích – osmi- nebo šestnáctivozové. Kratší jednotka dosahuje

nejrychlejší verze
zefiro nabídne
cestujícím jízdu
při 380 km/h.
délky 202 metrů s kapacitou 450
až 600 míst, kde je nedílnou součástí bistro nebo restaurace. Delší
jednotky nabízejí 1 200 míst k sezení. V provozu mají být v roce 2013.
STANISLAV HÁJEK

Podle Schweizerische EisenbahnRevue 8–9/10.

O

d jízdního řádu 2011
společnost DB rozšíří
mezistátní spojení a některá znovu obnoví. Přímý vlak
navíc, nově tedy čtyři páry
spojů denně, nabídne ICE
International z Frankfurtu do Bruselu. Nový čtvrtý
spoj pojede také v rámci spojení Berlína a Varšavy. Obnoveno bude rychlé spojení
Hamburku a Vídně po vysokorychlostní trati přes Hannover, Norimberk a Pasov.
Cesta potrvá přibližně 9,5
hodiny. Kolem víkendu se
také rozšíří provoz rakouských Railjetů v Německu,
když jeden z vlaků Budapešť
– Mnichov bude pokračovat
do Stuttgartu a Frankfurtu.

Soupravy stále
bez naklápění

T

aké v novém jízdním
řádu 2011 počítají Německé dráhy s provozem
vlaků ICE T bez aktivace naklápění. Jednotky jsou nasazovány především na ICE
trasy z Hamburku přes Berlín a Norimberk do Mnichova a z Drážďan přes Lipsko
do Frankfurtu. Jízdní řád
bude upraven pro konvenční provoz a cestovní časy
vlaků jsou proto delší oproti
provozu s naklápěním.

(PeŠŤ)

krátké zprávy ze světa
Lítost nad účastí
na transportech Židů

Evropské dotace
na výstavbu koridoru

Pouštěli vlaky
bez jízdního řádu

Šance na tunel
Semmering stoupají

Automatický provoz
metra pomáhá sportu

Francouzská společnost SNCF vyjádřila
lítost nad tím, že její
vlaky sloužily za války k transportům Židů
do koncentračních táborů. Ještě
nedávno tvrdila, že ji k tomu nacističtí okupanti donutili. Šéf SNCF
se omluvil při cestě do USA, kde
se snaží získat lukrativní zakázku
na výstavbu vysokorychlostní tratě
z Tampy do Orlanda. V srpnu dalo
vedení SNCF najevo ochotu otevřít
všechny archivy, aby se odkryly
podrobnosti z války, kdy vlaky této
společnosti odvážely do koncentračních táborů 75 tisíc Židů.

Rumunsko má možnost získat do roku 2013
dotaci na výstavbu infrastruktury až ve výši
30 miliard eur. Dosud se
mu však podařilo získat jen osm
procent z této částky. Přestože výstavba stagnuje, do Rumunska se
hrnou rakouské, italské i španělské firmy. Jako příklad může sloužit firma Bilfinger Berger z Vídně.
Ta je v Rumunsku činná od roku
2007 a v současnosti se snaží získat zakázku na rekonstrukci nebo
výstavbu 41 nových železničních
mostů a také kolejí na trati mezi
Bukureští a Brašovem.

V září se v Nizozemí
konal další pokus se
silně zhuštěným jízdním řádem. Cestující
na trati Amsterodam
– Utrecht – Eindhoven testovali od 6. září do 1. října takzvané
cestování „bez jízdního řádu“.
Vlaky jezdily v tak krátkých intervalech, že se nevyplatilo vytvořit
jízdní řád pro cestující. Dlouhodobě je připravováno cestování
„bez jízdního řádu“ na tratích
Schiphol – Amsterodam – Utrecht
– Arnhem, Nijmegen – Amsterodam – Utrecht – Eindhoven a Den
Haag – Rotterdam – Eindhoven.

Výstavba nového železničního tunelu Semmering byla prozatím
vždy odložena. V květnu letošního roku předložilo vedení rakouských spolkových
drah (ÖBB) plán s novým vedením
tunelu. Výstavba by tak mohla
začít již do dvou let. Výsledek posouzení vlivu základního tunelu
Semmering na životní prostředí
by měl být zveřejněn na jaře 2011.
Pokud bude posouzení pozitivní,
chce společnost ÖBB začít s výstavbou v letech 2012 až 2013. Ukončení
výstavby se plánuje zhruba na rok
2023.

Dne 8. listopadu zahájilo metro v Guangzhou zkušební provoz
svých automatických
dopravních systémů.
Trať bude sloužit jako klíčový dopravní prostředek pro zvládnutí
přeprav velkého množství cestujících u příležitosti Asijských sportovních her, které se konají
v tomto městě od 12. do 27. listopadu. Dvoukolejná podzemní trasa
v délce 4 km spojuje hlavní obchodní střed Zhujiang Xincheng s komerční oblastí Tianhe a devět
stanic na trase obsluhuje místní
obchody a zařízení pro volný čas.

Vysokorychlostní trať
Moskva – Petrohrad

Miliardová zakázka
pro evropské firmy

Investice vytvořila
sto tisíc míst

Projekt Cargo 10
láká další země

Přísnější kontroly vozů
s nebezpečným zbožím

G e ne r á l n í ř e d it e l
pobočky R ŽD pro
vysokorychlostní žele z n ič n í dopr av u
na Světové konferenci o vysokorychlostní dopravě
2010 v Madridu uvedl, že zpráva, která stanoví funkční požadavky na vysokorychlostní trať
Moskva – Petrohrad, má být dokončena na začátku roku 2011.
Vysokorychlostní trať VSZhM-1
je navržena pro provoz do 400
km/h s cílem překonat vzdálenost
660 km za dvě a půl hodiny. Mohla by být využita také na letištích
v Moskvě a Petrohradě.

Státní dráhy Kazachstánu (KTZ) podepsaly pevnou objednávku
ve výši 1,3 miliardy dolarů na 295 elektrických
lokomotiv od společností Alstom
a Holding Transmash. Stalo se tak
během návštěvy prezidenta Nursultana Nazarbajeva u francouzského
prezidenta Nicolase Sarkozyho v Paříži dne 27. října. Objednávka obsahuje 200 zdvojených nákladních
lokomotiv typu KZ8A a 95 kusů lokomotiv s jednou pohonnou jednotkou pro osobní dopravu typu KZ4A.
Některé součásti budou vyráběny
v Rusku.

Ministr pro místní rozvoj José Blanco oznámil, že 15. prosince
má být zahájena vysokorychlostní doprava z Madridu do měst Cuenca
a Albacete a 18. prosince do měst
Requena-Utiel a Valencia. Blanco uvedl, že otevření této vysokorychlostní tratě bude znamenat
největší ekonomickou přeměnu
tohoto regionu od doby, kdy se železnice v 19. století poprvé objevila ve Valencii. Investice ve výši
5,12 miliardy eur vytvořila přímo
nebo nepřímo 105 720 pracovních
míst.

Stále více státních
drah z následnických
států bývalé Jugoslávie se podílí na společné společnosti pro
nákladní dopravu Cargo 10. Nedávno podepsala prohlášení
o vstupu dráha federace Bosny
a Hercegoviny; zájem projevila
rovněž Černá Hora. Cargo 10 má
urychlit dopravu zboží po Koridoru X z Rakouska do Istanbulu a zatraktivnit tak trať přes
Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Dosud jezdí většina vlaků přes Maďarsko, Rumunsko
a Bulharsko.

V Itálii se kontrolují jednotlivé vozy
s nebezpečným zbožím přísněji než dosud. Avšak italský
železniční úřad ANSF ujistil Společenstvo evropských drah a infrastrukturních podniků CER
na nedávném setkání v Římě,
že tyto kroky lze provést předem.
Když se předloží platné certifikáty, mohou nákladní vlaky projíždět hraničními přechody jako
dříve bez časových zpoždění.
CER uvedlo, že opatření nebylo
předem projednáno na evropské
úrovni. 
(sh, acri, kla)
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na dráze

D

ne 30. listopadu odchází do zaslouženého předčasného důchodu dlouholetý
zaměstnanec a příznivec železnice Jiří Ješeta z Horních
Hořic. Po vystudování Střední průmyslové školy dopravní v Praze nastoupil k ČSD
12. července 1971 a v letech
1971 až 1989 pracoval jako výpravčí v železničních stanicích Pořín a Chýnov. V letech
1989–1994 pracoval jako náčelník, resp. přednosta žst.
Pořín. V letech 1994–1999 vykonával v žst. Tábor práci
samostatného technologa a od roku 1999 pracoval
jako referent obrany nejprve
pro stanici Tábor a od roku
2007 pro GŘ ČD. V souvislosti s převodem některých
bezpečnostních a preventiv-

ně obranných činností pod
Správu železniční dopravní cesty přešel v rámci organizační změny od 1. 7.2008
k SŽDC, kde působil doposud. Za jeho obětavou a pečlivou práci pro železnici,
která letos trvá již 40. rokem, mu děkují jeho nadřízení a kolegové z odboru,
regionálních pracovišť i ze
stanice Tábor. Do důchodu
přejeme pevné zdraví a radost ze života a z rodiny.

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

hledáme systémového specialistu rizik

hledáme specialistu – supervizora

hledáme

České dráhy hledají zaměstnance na pozici Systémový specialista
řízení rizik pro Kancelář korporátního manažera rizik.

České dráhy vyhlašují ve spolupráci s VDOD výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice Specialista – supervizor v organizační jednotce VDOD
Praha s dislokací v RCVD Brno (s působností v rámci RCVD Brno a Jihlava), RCVD Hradec Králové (s působností v rámci RCVD Hradec Králové
a Pardubice), RCVD Olomouc (s působností v rámci RCVD Olomouc a Valašské Meziříčí), RCVD Ostrava (s působností v rámci RCVD Ostrava),
RCVD Plzeň (s působností v rámci RCVD Plzeň a Karlovy Vary), RCVD
Praha (s působností v rámci RCVD Praha a České Budějovice), RCVD Ústí
nad Labem (s působností v rámci RCVD Ústí nad Labem a Liberec).

České dráhy hledají zaměstnance na pozici Vrchní přednosta Depa kolejových
vozidel Brno.

Úloha pozice:
• Hlavním úkolem je v rámci ČD, popř. Skupiny ČD, podílet se na zavádění hodnotově orientovaného systematického přístupu k identifikaci, analýze, měření, zvládání, monitorování, vykazování,
konsolidaci a komunikaci o všech významných podnikatelských rizicích systémovým, jednotným a integrovaným způsobem za účinné ICT podpory.
• Zajišťovat průběžnou spolupráci s analytiky rizik, příslušných
útvarů GŘ ČD, zaměřenou na omezování negativních dopadů rizik
na hospodářský výsledek, tj. minimalizovat dopady nevyužitých
příležitostí na výnosy a minimalizovat dopady v oblasti nákladů.
Klíčové aktivity:
• organizování, koordinace, reportování činností analytiků rizik
v souladu s Politikou řízení rizik Českých drah,
• provádění kontroly funkčnosti systému řízení rizik (tj. zda systém
řízení rizik vede k naplňování cílů řízení rizik),
• koordinace systému řízení rizik,
• konsolidace rizik sledovaných ve Společnosti, popř. ve Skupině sledování a vykazování významných rizik,
• zpracování pravidelných souhrnných zpráv o řízení rizik a rizikovém profilu Představenstvu a Výboru pro řízení rizik,
• centrální distribuce informací a sjednocování terminologie,
• zajišťování pravidelných školení příslušných zaměstnanců (zejména vlastníků a analytiků rizik) v systému řízení rizik
• vytváření a provozování IT podpory pro oblast řízení rizik na zpracování materiálů a informací pro Výbor pro řízení rizik týkající se
následujících oblastí: rizikový apetit (vč. limitů rizik) a rámcové
principy měření a řízení významných rizik, rizikový apetit (vč. limitů rizik) a rámcové principy měření a řízení běžných rizik, zařazení (popř. vyřazení) rizika do skupiny významných rizik, zařazení
nových rizikových událostí a rizikových faktorů (tj. nových rizik)
do seznamu rizik, případně vyřazení rizik ze seznamu rizik, vedení
evidence vlastníků a analytiků rizik,
• kontrola a posuzování účinnosti: zavedení opatření k zabezpečení
významných rizik včetně jejich plnění, vhodnosti konkrétních postupů pro řízení rizik, zprávy o jednotlivých rizicích,
• zpracování návrhů metodických a řídicích materiálů (vnitřních
předpisů) v oblasti řízení rizik v podmínkách ČD, popř. Skupiny ČD
v souladu s Politikou řízení rizik Českých drah.
Potřebná kvalifikace:
• vzdělání SŠ, VŠ,
• 2 roky praxe v oblasti risk managementu, auditu, řízení společnosti, řízení projektů apod.,
• flexibilita, aktivní přístup k zavádění nových procesů a postupů
risk managementu, komunikativnost, přesvědčovací schopnosti,
analytické myšlení, znalost práce na PC (Word,Excel, Access), příp.
aplikační SW pro IT podporu Risk managementu.
Termín nástupu: co nejdříve po skončení výběrového řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě
na adresu kristova@gr.cd.cz do 3. prosince 2010.

JESENÍKY – OSTRUŽNÁ

Penzion Na mlýně nabízí ubytování s polopenzí. Pokoje se soc.
zařízením, Wi-fi.
Tel.: 603 717 998, www.penzionnamlyne.eu

PRODÁM

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

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

Hlavní úkol:
Pomáhat pracovníkům svěřeného úseku RCVD trvale zvyšovat jejich
kvalitativní úroveň v oblasti odborných dovedností a komunikace se zákazníkem. Dále vyhledávat zlepšení provozních procesů s cílem jejich
optimalizace a nové možnosti a přístupy ve vztahu k zákazníkům ČD
s cílem zkvalitnění služeb v osobní přepravě.
Požadavky k výkonu funkce:
• min. úplné střední vzdělání zakončené maturitou,
• odborná způsobilost pro práci vlakového doprovodu,
• odborná zkouška O-04 dle ČD Ok2,
• minimálně 3 roky praxe u ČD,
• odborné zkoušky O04 nebo O05 a praxe ve funkci vlakvedoucí nebo
vedoucí stevard SCP výhodou,
• znalost alespoň jednoho světového jazyka na komunikační úrovni,
• úspěšné absolvování vyšetření psychologického potenciálu osobnosti
(provádí se u uchazečů ve druhém kole),
• komunikační schopnosti, asertivita,
• uživatelská znalost práce s PC, OS Windows, MS Office, Lotus Notes,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• trestní a občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů s datem vystavení po 10/2010).

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.
(Průměrná teplota: listopad voda 21 °C, vzduch 22 °C, prosinec
18/19 °C). Vánoce a Silvestr za stejnou cenu! POZOR, V LISTOPADU ZA STEJNOU CENU I OSOBY MLADŠÍ 55 LET!
• Autobusový zájezd:
4. 12. Drážďany, cena 590 Kč, odjezd z Prahy
11. 12. Norimberk, cena 660 Kč, odjezd z Prahy
Vlakové zájezdy na staré FIP
4.–10. 3. 2011 – Itálie – Antický Řím + karnevalové Benátky – 5 290 Kč
– cena zahrnuje: 4x ubytování, polopenzi, 5x místenku (včetně
rychlovlaku Eurostar Benátky – Řím).
11.–15. 3. 2011 – Německo – Perly Unesca (Aachen, Lübeck, Bremen…)
– 2 990 Kč – cena zahrnuje: 2x ubytování, 4x místenku.
21.–27. 3. 2011 – Itálie – Neapolský záliv – 6 390 Kč – cena zahrnuje:
4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, trajekt, transfery, vstup
do hotelového termálního bazénu, výlet do Caserty. Možnost dokoupení fakultativních výletů (Pompeje, Vesuv, pobřeží Amalfi apod.)

Vzdělání:
VŠ technického nebo ekonomického směru.
Odborná praxe:
5 let ve vedoucí funkci, z toho
minimálně 3 roky v odvětví kolejových vozidel.
Specifické znalosti:
znalost německého, popř. anglického jazyka.

Nástup do funkce po předchozí dohodě na přelomu roku 2010 a 2011.
Místem výkonu práce bude celá ČR v rámci sítě ČD. Rozsah činnosti
bude specifikován odpovědností za určenou oblast působnosti. Dislokovaná pracoviště VDOD budou v sídle určeného RCVD (Brno, Hradec
Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem), mzdové
podmínky dle Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD. Součástí pracovní smlouvy bude i souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní
cesty. Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu: České dráhy,
a.s., Personální odbor GŘ, Nábř. Ludvíka Svobody 1221, 110 15 Praha 1.
Obálku s přihláškou výrazně označte v levém dolním rohu velkými písmeny VŘ – SUPERVIZOR a sídlo RCVD, pro které se účastník účastní výběrového řízení, a slovem „neotvírat“.
Přihláška volnou formou musí obsahovat odpovědi na taxativně uvedené požadavky, doplněné o doklady osvědčující splnění příslušného požadavku, je-li to možné (kopie vysvědčení, osvědčení, prohlášení, výkaz
o zkouškách apod.), případně jeho rozšíření nad požadovaný základ. Přihláška musí dále obsahovat barevnou fotografii průkazového formátu
s aktuální podobou uchazeče, pracovní hodnocení přímého nadřízeného, kontaktní adresu uchazeče a telefonní spojení. K přihlášce dále
přiložte strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe a souvisejících aktivit a dále rukopisně psaný motivační dopis. Nedoložení kteréhokoliv z požadovaných podkladů nebo údajů je důvodem pro vyřazení.
Uzávěrka přihlášek je 3. prosince 2010. Výběrové řízení proběhne
ve dvou kolech. V prvním kole bez účasti kandidátů výběrová komise posoudí splnění zadaných podmínek a náležitostí a vybere kandidáty, kteří
postoupí do kola druhého. Ve druhém kole výběrového řízení, do kterého
budou postupující kandidáti písemně pozváni, budou kromě osobního
pohovoru prezentovat i své představy a záměry o pozitivním ovlivňování
práce zaměstnanců vlakového doprovodu. Konání druhého kola se předpokládá ve 49. týdnu tohoto roku. Důvody odmítnutí postupu kandidáta
do druhého kola se nesdělují, stejně jako konečné pořadí kola druhého.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta.

Termín nástupu: ihned
po skončení výběrového řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte
na adresu kristova@gr.cd.cz
do 30. listopadu 2010. Tříčlenná komise navrhne nejvhodnějšího kandidáta,
kterého jmenuje představenstvo ČD.

Dále očekáváme kandidáta se schopností pozitivně ovlivňovat kvalitu výkonu služby zaměstnanců vlakového doprovodu, aktivní přístup
a ochotu učit se, schopnost spolupráce, komunikace a vystupování
v týmu, reprezentativním vystupováním a vysokou mírou flexibility,
identifikujícího se se zájmy Českých drah jako dopravce první volby.

• 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, 2x snídani, uvítací přípitek,
slavnostní štědrovečerní večeři, překvapení pod stromečkem,
svatoštěpánské menu, posezení s koledami, vánočním pečivem
a punčem, relax. program (whirlpool, floating, kyslíkovou terapii, klasickou masáž částečnou, 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, kyslíkovou terapii, klasickou masáž
celkovou, perličkovou koupel, parní aromatickou 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 vodu Poděbradku, 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

Úloha pozice:
řízení výkonu a činnosti Depa
kolejových vozidel v oblasti zajišťování železničních kolejových vozidel a personálu
pro krytí potřeb ČD, v řádném
technickém stavu při splnění nároků v oblasti kultury
cestování.

Klíčové aktivity:
• odborné řízení, organizace
a koordinace činnosti Depa
kolejových vozidel včetně
všech jeho provozních jednotek v součinnosti s dalšími složkami ČD,
• odpovědnost za hospodárné řízení stavu a údržby přidělených kolejových vozidel
včetně kvality jejich údržby
a modernizací,
• odpovědnost za řádné provádění technicko-hygienické
údržby železničních kolejových vozidel,
• odpovědnost za optimální využití zaměstnanců
Depa kolejových vozidel, jejich kvalifikaci, odbornou
a zdravotní způsobilost,
• odpovědnost za nepřekročení stanoveného limitu
nákladů,
• odpovědnost zapracování
přehledů, stanovisek a zpráv
pro vedení firmy,
• odpovědnost za průběžnou
aktualizaci udržovacích provozních řádů a souvisejících
předpisů skutečným potřebám bezpečného a efektivního provozu, údržby a oprav.

VÁNOČNÍ POBYTY
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• 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 vodu Poděbradku, 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 3 hodinový 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, 3/5denní 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
Na Martinské
hody s párou

Č

as okolo svátku Martina bývá dostaveníčkem
milovníků dobrého jídla,
zábavy a nostalgických vzpomínek. Také v sobotu 11. listopadu připravily Slezské
zemské dráhy a obec Bohušov Martinské hody v prostorách penzionu Pod duby.
Tam na návštěvníky čekala
spousta zabijačkových specialit, domácí kuchyně, koláčky i lahodná hruškovice.
Ovšem největšímu zájmu se

těšila svatomartinská husa
se zelím a knedlíkem.
Již hodinu před odjezdem se na nádraží v Třemešné ve Slezsku scházeli první
účastníci, aby v 10.45 píšťala úzkorozchodné parní
lokomotivy U 57.001 oznámila pouť podzimní krajinou tohoto koutu Slezska.
V plně obsazeném vláčku
nechyběli návštěvníci z nedalekého polského Prudniku, kteří jsou na Osoblažce
tradičními hosty. Ale nešlo jen o koncert pro chuťové
buňky. Pořadatelé připravili také doprovodný program, jemuž předcházela
mše v zrekonstruovaném
kostele sv. Martina, kterou
celebroval biskup František
Václav Lobkowicz. Kulturní
program zahájilo vystoupení sólistky Národního divadla moravskoslezského
Eriky Šporerové a pokračoval vystoupením posluchači ostravské JAMU Markéty
Schaffartzikové a Eduarda
Mülera. Protože vyšlo i počasí, mohli si návštěvníci
zpestřit nádherný den i procházkou k nedaleké zřícenině hradu Fulštejna, tyčícího
se nad meandry říčky OsoPAVEL SLÁDEK
blahy.

Jak dopadl squash
na Moravě

P

osílám vám výsledkovou listinu z přeboru železničářů ve squashi pro
rok 2010, oblastní kolo Morava. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin na muže
a ženy. Z mužů se na první místo dostal Radek Steiger, na druhé místo Pavel
Krotil. Oba zastupovali
RCVD Olomouc. Bronzovou
medaili si odnesl Jarmil
Vaculík z PO Brno. Ze soutěžících něžného pohlaví
nejvíce zabodovala Šárka
Gruszewská z PO Ostrava.
Na druhé místo se probojovala Pavlína Bařinková ze
SŽDC, Stavební správa
Olomouc, a na třetí místo Martina Poklembová
z RCVD Olomouc.
Vladimír Tomášek


Kudlanka čeká
na příští spoj

Mistr v mačkání spouště

ovedlo se mi zachytit kudlanku nábožnou v pozici, jako by čekala
na vlak, a rád bych se o tento snímek podělil i s dalšími čtenáři. Snímek byl
pořízen na nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Zdůrazňuji, že je původní. Nejedná se o žádnou
montáž nebo jinou úpravu.
S fotografií můžete volně
nakládat, honorář nepožaduji. Jsem bývalý železničář
v důchodu.  pavel janoušek
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Při záběru rostlin
dávejte pozor na vítr

Není zvláštností,
když se setkám se
strojvedoucím, který
přizná, že fotí vlaky. Ale
opravdu zapálených
mašinfírů, kteří dokáží
o fotografování hodně
a poutavě vyprávět,
mnoho není.

J

aroslav Škalda se chtěl stát
strojvedoucím už od pěti let.
Jako malý kluk trávil hodně času na nádražích a pozorováním provozu. V příbuzenstvu
už pár železničářů měl, což ho
při výběru povolání také inspirovalo. V roce 1989 absolvoval železniční průmyslovku v České
Třebové a nastoupil do dílen tehdejšího Pobočného lokomotivního depa v Letohradě s představou,
že po vojně bude pokračovat jeho
kariéra klasickou cestou pomocník strojvedoucího – strojvedoucí. Na stanoviště stroje ale
shodou okolností usedl až o 18 let
později.

Jaká značka
fotoaparátu je nejlepší

Jeho druhou láskou se vedle dráhy stalo fotografování. Do tajů
mačkání spouště ho zasvěcovala teta s fotoaparátem Flexaret.
To mu bylo asi 7 let. „Pak jsem
asi až do roku 2004 používal stařičkou kinofilmovou Prakticu FX
2 z roku 1952, kterou jsem zdědil
po otci. To jsem byl vyloženě turistický fotograf. V roce 2005 se
mi fotografování stalo koníčkem
číslo jedna a přesedlal jsem postupně na značku Canon,“ vzpomíná Škalda.
Dnes využívá digitální zrcadlovky Canon EOS 50 D a 400 D,
ale i jednu kinofilmovou zrcadlovku Canon EOS Elan 7 E s objektivy ohnisek od 17 až do 400
milimetrů. Na značce ale nijak
nelpí: „Nejdůležitější je, jak výsledná fotografie dopadne, ne
jakou značkou fotoaparátu je pořízena,“ říká.
Spor „klasika versus digitál“
považuje za zbytečný. Je jasné,
že příležitostným fotografům
vyhovuje jednoznačně digitál.
Mnoho profesionálů i zapálených fotoamatérů preferuje klasiku. „Já osobně používám obě
technologie, digitál tak z 80 procent, ale jsem velký fanda černobílé fotografie a u ní má film
pořád své nezastupitelné místo,“
vysvětluje Škalda.

TAJEMSTVÍ. Příroda pohledem zblízka.

FOTO jaroslav škalda (4x)

Strojvedoucí prakticky vůbec nefotí lidi, maximálně prý na parních jízdách udělá třeba portrét
strojvedoucího. „Jednou jsem
na žádost kolegy z bývalého zaměstnání fotil na soutěži sboru
dobrovolných hasičů, což bylo
poměrně akční.“ Kdo tomu rozumí, ví, jak je obtížné fotit zvířata anebo přírodu zblízka. Většinu
snímků zvířat má Jaroslav z našich zoologických zahrad, vodní
ptáky také na řekách a rybnících poblíž bydliště. „Tento obor
se ale vyznačuje nejvyššími nároky na trpělivost, jsou zde velice
vysoké požadavky na fototechniku a samozřejmě je zde díky pohybu těchto tvorů velmi vysoké
procento nepovedených záběrů, takže po příchodu domů člověk stráví hodně času u počítače
tříděním.
Co se týká makrofotografie,
tak to je žánr velmi obtížnýna
přípravu. Fotit bez stativu je prakticky nemožné. „U detailů rostlin
musíte použít makrosáňky a samozřejmě ideální je používat
speciální makroobjektiv. V žádném případě nesmí foukat vítr,“
prozrazuje strojvedoucí Jaroslav
Škalda.

Polední světlo
působní ohavně

NOSTALGIE. Štítečské nádražíčko černobíle.

JAROSLAV
ŠKALDA

B

ydlí v Žamberku, ale pocitově bližší jsou mu Letohrad, Česká Třebová nebo
Lanškroun. U výletů do přírody a za snímky u něj vítězí moravské kraje. Jezdí jako
strojvedoucí Českých drah
v České Třebové a Chocni.
Své práce vystavuje na:
www.jardaskalda.rajce.net.
Nejraději fotografuje zvířata
v zoo, makrofotografie rostlin, krajinu, občas historické
stavby a budovy, tekoucí vodu
a samozřejmě železnici.

VYDRÝSEK. Při focení zvířat je to také o trpělivosti.

Autoportrét umělce pomocí zrcadla v kupé.

V práci Jaroslav Škalda zásadně
nefotí. Jednak si do mašiny fototechniku nenosí a hlavně by to
byla další starost, protože během
jízdy nemá na nic čas. Za ideální období pro fotografování považuje jaro a podzim. „A jak říkají
klasikové, nejkrásnější světlo je
hodinu po východu a hodinu před
západem slunce. Polední světlo
působí poměrně ohavně,“ směje
se a dodává, že se snaží co nejvíce užívat přirozené světlo, ale nebrání se ani hře se systémovým
bleskem. Zejména v krajinářské
fotografii nedá ani ránu bez filtrů – zejména polarizačního a polovičního přechodového.
Jaroslav Škalda by samozřejmě rád dál rozvíjel znalosti
a praxi ve svém zajímavém hobby. Před třemi lety se zúčastnil
společně s Janem Vášou z Prahy
výstavy fotografií se železniční
tematikou. Konala se v Letohradě a jmenovala se Mašinka – má
láska. Strojvedoucí tu prezentoval asi 35 zvětšenin formátu 20 x
30 cm. Pokud chcete jeho fotky vidět i dnes, najdete je na internetovém serveru Rajče.
Martin Navrátil

DRAHOKAM. Zdánlivě obyčejný předmět na snímku zkrásní.

pošta
Expozice představí
dopravu v cihelně

V

srpnu zprovozněnou
úzkorozchodku Železničního muzea Zlonice
doplní expozice zaměřená na technologii dopravy
uvnitř cihelen. Potřebné trojrozměrné exponáty
právě dorazily do areálu muzea z cihelny Časy
na Pardubicku. Mnoho
našich občanů se již někdy setkalo s průmyslovou malodráhou, po které
malá lokomotiva dopravuje ve výklopných vozících
cihlářskou hlínu z hliniště do prostor cihelny. Před
většinou však zůstaly navždy skryty technologické
přepravy uvnitř samotné
pece a v přilehlých prostorách. Jejich expozice začala právě vyrůstat v novém
areálu Železničního muzea
ve Zlonicích, ve kterých
ještě před půlstoletím dvě
„kruhovky“ čile fungovaly.
Likvidátor zrušené cihelny Časy na Pardubicku se
zachoval příkladně a před
fyzickou likvidací upřednostnil uchování historických dopravních zařízení
pro příští generace. Vybral
pro ně právě naše muzeum. Od příštího roku tak
budeme moci svým zákazníkům nabídnout kompletní ukázku všech tří typů
kolejové dopravy v cihelnách. Dopravu z hliniště do cihelny od letošního
srpna připomíná provoz
historické úzkorozchodky
v novém areálu muzea.

Dominantou budoucí expozice se stane manipulační trať s třífázovou
elektrickou lokomotivou
o rozchodu 900 mm, která cihly dopravovala nejprve k vysušení a poté
k vozíkům ruční drážky lemující pec. Zbytek interiéru návštěvníkům nabídne
přenosné koleje a točny,
které se při každém pálení dvakrát vkládaly přímo
do pece k návozu a odvozu produktů, i ruční vozíky, které po nich jezdily.
Chybět nebudou další technická zařízení, vzorky tradičních pálených výrobků
ani související dokumenty. Právě zahájená výstavba nové expozice by měla
trvat zhruba půl roku a vyžádá si náklady přes čtvrt
milionu korun. Polovinu
částky pokryje občanské
sdružení vlastní brigádní činností. Peníze na materiál postupně shání
od sponzorů.



Jiří Hagenštoc

Díl 2.: Jak se Balabán stal špionem
Lehátkový vůz
s českými železničáři
je na samém začátku
cesty do Itálie. Píše
se květen 1969.

P
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P

rvní celodenní zastávkou
na trase byla Vídeň. Výpravčí Vojtěch Balabán
fotografuje manželku Julii vypůjčeným fotoaparátem značky
Zenit. Vznikne tak seriál Mamka a…V domácím albu pak bude
možné uvidět třeba mamku a Prátr či mamku a sochu Marie Terezie. Lstivý manžel však postaví nic
netušící choť i před obchod pana
Wilhelma Pohla. Je to vyhlášený
obchod s plastikovými modely.
Vojta je zuřivý plastikový modelář – kitař. S obchodem pana Pohla
má své plány. Provede také na poště zvláštní úkon. Pošle si domů
prázdnou obálku. Činí tak skoro

všichni kolegové-železničáři. V té
době totiž nelze v tuzemských obchodech zakoupit plastikovou stavebnici válečného letadla. Doma
Vojta napíše na stroji fingované pozvání a vloží jej do obálky.
To pan Wilhelm Pohl zve přítele
na návštěvu.

Ve Vídni předstíral
hluchoněmého

V Československé socialistické
republice totiž panuje doba devizových příslibů a výjezdních doložek. Policajti v okresním městě
točí dopisem na všechny strany.
Nakonec doložku vydávají. Pak už
to jde ráz na ráz. Vojta zakupuje
v Brně zpáteční jízdenku do Vídně. Za koruny! Trhá z vývěsky
jízdní řád v němčině. Do trenýrek ukládá ulité nemanželské peníze. A ráno sedá v Brně do žlutého
poštovního autobusu.
Pan Pohl ve Vídni je dojat, když
vidí fotografii svého obchodu,

Historky
ze života
kolem dráhy

R

ybáři a různí sběratelé
jsou zvláštní sortou populace. Jdou často za svým cílem
s nevídanou energií. Nelitují
útrap, manželských půtek ani
peněz. Výpravčí Vojtěch Balabán byl ve své době zuřivým
plastikovým modelářem – kitařem. A protože v naší vlasti
byly v dobách socialismu stavebnice modelů nedostupné, vzal kabelu od vysavače
a v září 1969 si pro krabice
stavebnic zajel. Do Vídně!

který český turista zařadil mezi
pamětihodnosti města! Lest se
podařila, stavebnice míří do Balabánových rukou. Vojta chodí
zásadně pěšky. Jízdné tramvají je
drahé. Neovládá německý jazyk.
Na svetr si tedy připíná německy
psaný jízdní řád a předstírá, že
je hluchoněmý. Dobří lidé jej přivedou až na autobusové nádraží.
Poděkovat nemůže, jen vroucně tiskne těm dobrákům ruku.
O půlnoci je i s vytouženými modely letadel opět v Brně. Ženě nakecal, že byl na abiturientském
srazu.

Vyslanec Klubu přátel
Jaroslava Foglara?

Po čase si dobrodruha Vojtěcha
Balabána zavolá bokem maminka Štefinka. Zná syna nejlépe ze
všech. Ohlédne se a zabouchne
za sebou dveře. „Kdes bel? Kápni
božskó, mě neoblafneš,“ spustí
moravská žena z lidu na překva-

peného syna. Jako předmět doličný třímá maminka autobusovou
jízdenku Brno – Vídeň a zpět.
Také ukazuje utržený kus jízdního řádu. Jízdenka je opatřena
datumovým razítkem. Svědkové
obžaloby vypadli z kapsy od košile při praní. Maminka v roli detektiva si také ověřila údaje v synově
cestovním pase.
„Mami, byl jsem ve Vídni,“
bez obalu se přiznává usvědčený delikvent. „Byl jsem tam jako
vyslanec Klubu přátel Jaroslava Foglara s jistým posláním.
Na víc se, mami, raději neptej!“
Mamince Štefince, ženě z lidu, se
úžasem rozšířily panenky. ,,Prosím tě, buď rozumné, máš malý
děcko a žena je učitelka. Buď rozumné!“ A tak byla vyřízena i tato
záležitost. Mamince Balabánové
však až do konce jejího života nikdo nevymluvil, že její syn Vojta
byl v té době špionem.
FRANTIŠEK MENDLÍK
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za poznáním

kam jet
Nejstarší tradice
mikulášských jízd

46/2010

Znojmo nejsou jen dobré okurky

D

ne 4. 12. vyjede nejstarší mikulášská jízda na české železniční síti.
Přesně v Letohradě, a to
už po dvaadvacáté! Akce se
koná pod hlavičkou KCOD
Pardubice. Parní lokomotiva 423.009 by měla vyjet
z Letohradu v 9.55 přes Jablonné nad Orlicí (10.20 h),
Lichkov do Dolní Lipky. Odjezd zpět je ve 12.00 hodin.
Více informací naleznete
na www.cd.cz nebo na telefonu 724 504 809.

Parní vlak z Brna
do Oslavan

K

olegové z KCOD Brno vyrazí 4. 12. s Mikulášem
na trať Brno – Oslavany. Odjezd z Brna hl. n. ve 13.00
hodin, odjezd zpět v 18.30
hodin. Parní vlak tvořený
vozy Ce by měli doprovázet
doboví průvodčí a táhnout lokomotiva 433.001.
Informace na telefonu
972 625 802 a e-mailu
bno@cdcentrum.cz.

Bulík a Karkulka
v prosincové Praze

Č

eské dráhy ve spoluprá-
ci s DDM Praha 5 připravily tradiční jízdy parního vlaku s Mikulášem, a to
na sobotu i neděli 4. a 5. pro-
since. Parní vlak vyjede z nádraží Praha-Braník
(po oba dny v 10.04, 12.06
a 14.29 h, navíc pak v sobotu také v 16.40 h) a projede postupně několik tras
po pražských tratích. Plánována je i jízda několika tunely na Posázavský
pacifik do Davle. V čele
parního vlaku vyjede parní lokomotiva Bulík řady
464.102 vyrobená v roce
1940. Na postrku pojede
motorová lokomotiva řady
726 Karkulka. V historické
soupravě z vozů 2. a 3. třídy včetně dvou bufetových vozů bude pro zájemce př ichystán pamětní
list s příležitostným razítkem. Předprodej jízdenek
a místenek je zajištěn už
od 5.listopadu na nádraží Praha-Braník. Možný
je také kontakt e-mailem:
pavlik@zst.cd.cz.

Družina z Chocně
do Litomyšle

POHLED NA MĚSTO. Mezi dominanty Znojma patří chrám svatého Mikuláše, radniční věž a věž Vlkova. V popředí vidíte nádraží, v pozadí přehradu. 

Jihomoravské Znojmo
je jedinečné město.
Díky starobylému
rázu a nepřebernému
množství dochovalých
historických památek
bylo vyhlášeno
městskou památkovou
rezervací.

P

ůvab Znojma podtrhuje
atraktivní poloha na ostrohu nad údolím řeky Dyje.
Nádherné město patří i k našim
nejstarším. Místní část Hradiště
svatého Hypolita byla osídlena již
v době kamenné a v dobách Velkomoravské říše tu bylo významné hradiště. Za Přemyslovců se
však centrum přesunulo na protější ostroh.
Přirozené centrum města tvoří náměstí Horní a Dolní, dnes
pojmenované Masarykovo. Obě

náměstí spojuje Obroková ulice
a po ní projdete kolem jednoho
z hlavních symbolů města, štíhlé radniční věže. Autorem této
významné gotické stavby z poloviny 15. století je Mikuláš ze Sedlešovic. Věž vysoká 79,5 metru je
celoročně přístupná, takže z jejího ochozu se můžete rozhlédnout
po městě z ptačí perspektivy. Siluetu města zásadním způsobem
dotvářejí i dvě bílé barokní věže
kostela Nalezení svatého Kříže
s přilehlými budovami bývalého
dominikánského kláštera.

Ze zpustlého hradu
barokním sídlem

Malebné pohledy na střechy starého města vás budou provázet
cestou ke znojemskému hradu.
Přemyslovský knížecí hrad, původně pevnost při jižní hranici
s Rakouskem, založil počátkem
11. století Břetislav I. vysoko nad
soutokem Dyje a Gránického potoka. Roku 1437 na znojemském
hradě skonal Zikmund Lucem-

burský. V 18. století získal zpustlý hrad darem rod Deblínů, kteří
na místech středověkých ruin vybudovali barokní sídlo. V horní části hradu postavilo město
pivovar.
Nejstarší částí hradu je rotunda svaté Kateřiny z první poloviny
11. století. Původně sloužila jako
farní kostel, po založení města
jako kaple a časem její význam
upadal – byla zde tančírna, košíkářská dílna či dokonce chlév
pro vepře. V 19. století byly zahájeny akce na její záchranu. Vzácné nástěnné malby v interiéru
pocházejí přibližně z roku 1134,
zobrazují postavy z nejstarších
českých dějin.
Proti hradu se vypíná další výrazná dominanta, gotický chrám
svatého Mikuláše. Při procházce
kolem něj se otevírají nádherné rozhledy do údolí Dyje. Hned
vedle kostela se nachází kaple
svatého Václava s unikátní krouženou klenbou ve stylu vladislavské gotiky.

S okurkami začal opat

Z vyhlídek kolem hradu jistě nepřehlédnete mohutnou hmotu
obrovské budovy bývalého premonstrátského kláštera v místní

město na ostrohu
dyje patří
k těm nejstarším
na moravě.
části Louka. V roce 1190 jej založil
Konrád Otto. Právě na tomto místě vznikla tradice slavných znojemských okurek. Zavedl ji opat
Jiří II. v roce 1571 po dovezení semínek z Indie. Zdejší klimatické
podmínky byly plodině neobvykle příznivě nakloněny, úroda bývala obrovská. V 19. století se tedy
začalo s nakládáním do slaného
a kyselého nálevu, aby se prodloužila trvanlivost.
Klášter byl Josefem II. zrušen.
Dnes zde najdete návštěvnické

FOTO jiří berger

centrum firmy Znovín, prohlédnout si můžete bednářské a vinařské muzeum, štukové sály
či kryptu kostela. V letních měsících se prohlídky konají každý
den, mimo hlavní sezonu je potřeba se objednat.
Znojmo je výborně dostupné
vlakem z Břeclavi. Z mnoha vyhlídek, o nichž jsme se zmínili, uvidíte i unikátní technickou
památku, železniční most směrem na Šatov a rakouský Retz.
Je dlouhý 220 metrů a vysoký 48
metrů. Postaven byl už v roce 1871
a konstrukce sloužila až do roku
1992, kdy byla nahrazena montovaným provizoriem. V loňském
roce byla v rámci elektrifikace
tratě dokončena jeho kompletní rekonstrukce. Zajímavým tipem na výlet může být projížďka
vlakem přes tento most a dále až
do Retzu. Cesta trvá pouhých 20
minut a v cílové stanici lze navštívit například největší vinný
sklep v Rakousku. 
Saskia Bergerová


TIPY NA VÝLET

1

Navštivte historické podzemí Znojma. Chodby se vinou i ve čtyřech patrech nad
sebou a dosahují délky téměř
30 kilometrů.

2

Nezapomeňte na rotundu
svaté Kateřiny. Malby jsou
nesmírně vzácné a vstupy dovnitř jsou regulované podle
klimatických podmínek.

3
DRUHÝ SVĚT. Kroky návštěvníků často zabloudí i do podzemí.
Zdejší chodby jsou až 30 kilometrů dlouhé.

Doporučujeme vám také
výlet na hrad Cornštejn
u Vranovské přehrady. Ověřte
si ale, kdy tu mají otevřeno.

GOTICKÝ KLENOT. Chrám svatého Mikuláše se tyčí nad městem
naproti znojemskému hradu. 

FOTO czech tourism (2x)

Perla na Dunaji otevře náruč každému
N

a trati z Chocně do Litomyšle pojedou 4. 12.
hned dva páry parních posilových vlaků, na jejichž
palubě bude přítomna mikulášská družina. Svatý
muž obdaruje děti drobnými sladkostmi a dárkem od Českých drah.
Vlaky z Chocně vyjedou
v 7.44 a 13.44 h, z Vysokého
Mýta města v 8.20 a 14.20
h. Odjezd zpět z Litomyšle je v 9.50 a 16.58 h. Ve vlacích bude řazen bufetový
vůz. Akci pořádá KCOD
Pardubice, další informace vám podají na telefonu 972 322 146 či e-mailu
netolicky@kcod.cd.cz. (mn)

Největší město
Slovenska si rychle
zvyklo na postavení
hlavního města
nezávislého státu.

P

ůlmilionová Bratislava
se za poslední dvě dekády
změnila v metropoli s výstavným historickým centrem
a bohatým kulturním vyžitím.
Město navíc oplývá příjemnou
atmosférou, ve které se snadno
navazují nová přátelství. Vždyť
jazykové bariéry pro nás téměř
neexistují. A není to zas tak daleko. Vlakem jste v Bratislavě
z Prahy za čtyři hodiny a pár minut, z Ostravy za necelé tři hodiny a z Brna za hodinu a půl.

Víte, odkud je na Bratislavu
nejkrásnější pohled? Z paluby vyhlídkové lodě. Od bratislavského hlavního nádraží se vydejte
přes centrum města na nábřeží
k Dunaji. Odtud vyplouvají vyhlídkové lodě s turisticky atraktivními programy.

Pohled na město od řeky
i z ptačí perspektivy

Oblíbená je zejména plavba
k středověkému hradu Děvín
(zpáteční lístek stojí 5,50 eura),
která trvá – i s dvouhodinovou
přestávkou u hradu – čtyři hodiny. Pokud vás tlačí čas, doporučuji vám koupit si lístek (za
4 eura) na plavbu s názvem Bratislavský okruh. Během tři čtvrtě hodiny uvidíte z paluby lodě
to nejkrásnější, čím se Bratisla-

Hlavní symbol města: hrad se
FOTO pixmac
čtyřmi věžemi.

va může výletníkům pochlubit.
Dáváte-li přednost pohledu
z ptačí perspektivy, pak se vypravte na Nový most (kdysi most
Slovenského národního povstání). Na pilířích mostu, který zvítězil v anketě Slovenská stavba
století, se nad městem ve výšce
85 metrů tyčí restaurace připomínající svým tvarem létající
talíř. Nepřekvapí tedy její název – UFO.
Kromě dobrého jídla a pití si
v ní můžete vychutnat i jedinečný výhled na město. Ale i bez gastronomického zážitku se z mostu
rozhlédnete po městě a okolí –
z vyhlídky, která je ještě o deset
metrů výš. Přístupná je každý
den od 10 do 23 hodin za poplatek 6,50 eura a za necelou minutu vás k ní vyveze výtah.

Jenom na malý skok
k sousedům

Bratislava je údajně jediným
hlavním městem světa, které
hraničí se dvěma cizími státy.
Stačí udělat prakticky pár kroků od centra a už můžete být
v Maďarsku nebo v Rakousku.
Dříve to přinášelo i řadu omezení, zvláště před rokem 1989,
kdy se zde stýkal západ a východ, dnes to však při existenci
Shengenského prostoru představuje spíše geografickou zajímavost. Je ovšem pravda, že
do Vídně a do Budapešti to odtud není příliš daleko. Turisté si
tak mohou snadno zařadit Bratislavu do plánované šňůry metropolí na svém několikadenním
či víkendovém výletu po střední
Tomáš Rezek
Evropě.

