Nezapomeňte
na mikulášské
jízdy ve dnech
4. a 5. prosince.
T ý deník  S kupiny  Č esk é  dráhy, a . s . | Č íslo  4 7 | R očník  X V I I | 2 .  prosince  2 0 1 0 | C ena  5 K č

Než se časopis
dostane ke čtenáři

Desná dostala
druhou zastávku

Tam, kde vzniká
CityElefant

Průzkum v terénu se zaměřil
na distribuční síť magazínu
ČD pro vás.
STRANA 2

Navzdory horskému terénu
mohou cestující vystupovat
blíže k domovu.
STRANA 4

Navštívili jsme výrobní
halu a pozorovali zrození
jednotky řady 471.STRANA 7

krátce

sloupek
Podle čeho 
pojedou vlaky

Velké Hamry 
město v provozu

Při sestavování nového
grafikonu jsme přihlédli
především k poptávce.
Dramatické změny
se ale nekonají.

J

ízdní řád 2011 v dálkové
vnitrostátní dopravě je
charakterizován optimalizací nabídky bez výrazných koncepčních změn.
Vycházeli jsme z jednoduché logiky, že co fun-

R

egionální spoje Českých
drah začaly zastavovat na novém místě: na zastávce Velké Hamry město.
Rychlíky mezi Železným
Brodem a Tanvaldem tudy
zatím projíždějí minimálně do plánované kolaudace 30. června příštího roku.
Stavba, která stála 6,5 milionu korun, se uskutečnila v rámci projektu Zlepšení
dopravní obslužnosti území
Mikroregionu Tanvaldsko
(více informací na straně
4). Zastávka má 90 m dlouhé nástupiště a přístřešek
z ocelové konstrukce a kaleného skla.

Jsme dvacátá 
nejlepší firma u nás

P

anevropská společnost
pro kulturu, vzdělávání
a vědecko-technickou spolupráci zveřejnila v pátek
26. listopadu seznam nejlepších firem v České republice za rok 2010. České
dráhy se probojovaly na 20.
místo. Rok před tím se přitom umístily na 46. příčce.
Absolutním letošním výhercem se stala společnost
Škoda Auto. Cílem soutěže
je nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české a v ČR zaregistrované firmy, které
dosahují vynikajících, mimořádných nebo pozitivně
pozoruhodných výsledků.
Výsledky najdete na
www.comenius.cz.

Režisér Troška křtil
jihočeský jízdní řád

Antonín
Blažek
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

ZMĚNY S ROZVAHOU. Rozsah dálkové dopravy zůstane prakticky na stejné výši jako loni. Chceme však zvýšit její kvalitu.

Dálková doprava 2011
Představujeme vám
základní změny
ve vnitrostátní
i mezinárodní dálkové
dopravě Českých
drah, které začnou
platit ráno v neděli
12. prosince.

M

Cyklopůjčovny
na Karlovarsku

Č

eské dráhy ve spolupráci s Karlovarským krajem připravují na příští rok
se začátkem nové cykloturistické sezony novinku.
V Chebu, Sokolově, Mariánských Lázních a Karlových
Varech budou otevřeny půjčovny kol. Záměr navazuje na projekt Karlovarského
kraje vybudování cyklostezky mezi Chebem, Sokolovem
a Karlovými Vary. Karlovarský kraj poskytne Českým
drahám na zřízení půjčoven
kol finanční částku 200 tisíc
(hop, tis)
korun.

Zrušené a nově
zřízené rychlíky

Z

měna jízdního řádu představuje vždy ostrou hranici, se kterou se pojí řada
změn v provozu. Dotkne se jak
našich pasažérů, tak zaměstnanců. V tomto čísle se věnujeme
dálkové dopravě, zatímco o týden
později najdete v Železničáři informace o dopravě v jednotlivých
regionech.

Vlaky vyšší kvality
z Prahy na Moravu

inistr pohádkových železnic, režisér Zdeněk
Troška, pokřtil v pátek 26.
listopadu v Českých Budějovicích regionální jízdní
řád Jihočeského kraje. Kromě vlakových spojů zahrnuje regionální publikace
také informace o programu ČD Bonus Jihočeský,
tedy nabídku slev například na hradech a zámcích
v Jihočeském kraji spravovaných Národním památkovým ústavem.

ní spojení do Prahy a měl by nahradit zpožďovaný noční rychlík
z Košic.

Na páteřní trase Praha – Olomouc – Ostrava/– Valašsko/–
střední Morava bude o sobotách,
nedělích a svátcích doplněn chybějící pár spojů SC Pendolino,
které nově pojedou z Prahy hl. n.
v 7.13 h a z Ostravy hl. n. v 11.37 h.

DO ZAHRANIČÍ. U mezinárodních spojů dochází k relativně maFOTO MICHAL MÁLEK (2x)
lým změnám s výjimkou nočních spojů. 
Vnitrostátní spoje Landek a Leoš
Janáček Bohumín – Praha – Bohumín pojedou nově přes Český
Těšín do Žiliny, resp. Zvolena.
Vzhledem k zavedení nového páru mezistátních expresů
z Prahy (odj. 11.17 h) přes Vsetín
do Zvolena a zároveň k dřívějšímu odjezdu EC Košičan o dvě hodiny (nově z Prahy hl. n. v 9.17,
dosud v 11.11 h) dochází ke zruše-

ní souběžného expresu Velehrad
v úseku Praha – Olomouc (nyní
odjížděl z Prahy v 9.11 h). Spojení
z Prahy do Luhačovic bude nově
zajištěno přípojným rychlíkem
Velehrad od EC Košičan z Olomouce do Luhačovic. Další nový
vlak bude rychlík Buchlov ze Starého Města u Uherského Hradiště (odj. 4.20 h) do Prahy hl. n.
(příj. 8.13 h), který doplní ran-

Další rozšíření nabídky na střední Moravu zajistí nové večerní
rychlé spojení. Dosavadní vlak
Ex 523 Zlínský expres do Zlína pojede o dvě hodiny později a vytvoří dosud chybějící večerní spojení
z Prahy hl. n. v 19.17 ve směru
do Olomouce a Zlína. Místo něj
pojede z Prahy v 17.17 h nový expres Buchlov do Starého Města
u Uherského Hradiště s přímými
vozy do Zlína. Náhradou za zrušený noční mezistátní vlak Amicus bude vytvořen na okraji dne
nový pár rychlíků Praha – Pardubice, který zajistí dopravu lůžkových a lehátkových vozů pro EN
Metropol ve směru do jižní Evropy. V rámci optimalizace nabídky byl na této trase naopak zrušen
pár vlaků Praha – Luhačovice jezdící v sedlové době. Odjížděl z Prahy po půl jedenácté dopoledne
a v opačném směru do Prahy přijížděl po 13. hodině. 
Pokračování na str. 2


Na Vysočině jsme vozili zadarmo
Během jedné cesty
mohli zájemci poznat
výhody železniční
dopravy i regionální
politiky. To vše
bez jízdenky.

P

oužívání železnice je standardní a ekologické. Takové
poselství jsme chtěli vyslat
široké veřejnosti i regionálním
politikům vypravením mimořádného spoje, který v úterý 23. listopadu brázdil krajem Vysočina.

Prohlídka salonního vozu
a jednání rady kraje

„Vlak vyjel z nádraží Jihlava město pět minut po deváté směr Křižanov, kam jsme dorazili asi
o půl dvanácté. Zastavili jsme
mezitím jak na jihlavském hlavním nádraží, tak následně v Havlíčkově Brodě, Přibyslavi a Žďáru
nad Sázavou. Z Křižanova jsme
se po krátké pauze vydali stej-

nou cestou zpět do Jihlavy,“ informovala ředitelka jihlavského
Krajského centra osobní dopravy Lenka Horáková. Důležitá informace pro cestující byla, že se
ve vlaku neplatilo jízdné. Této
nabídky využila přibližně stovka
lidí, která si mohla vybrat mezi
velkoprostorovými vozy a vagony
s uzavřenými oddíly. Současně
byla zájemcům umožněna pro-

hlídka salonního vozu, kde v první části cesty cestovali novináři.
Během jízdy vlaku se ve speciálně upraveném konferenčním
voze ČD také konalo pravidelné zasedání rady kraje Vysočina
pod vedením hejtmana Jiřího Běhounka. „Oslovili jsme kraj jako
jednoho ze svých nejdůležitějších
zákazníků a nabídli mu ojedinělou možnost výjezdního zasedání přímo ve vlaku. Cílem bylo
přiblížení prostředí
železnice i těm

radním, kteří se nezabývají například dopravou nebo průmyslem.
Na návrh kraje byla mimořádná
jízda rozšířena i o možnost svezení zdarma pro kteréhokoli občana
kraje Vysočina,“ potvrzuje ředitelka Horáková.

Setkání s Petrem
Žaludou i se starosty

Během jízdy mimořádného vlaku využil hejtman Vysočiny Jiří
Běhounek a jeho náměstek Libor
Joukl možnosti přestoupit v Havlíčkově Brodě do rychlíku, který vezl představenstvo Českých
drah pod vedením generálního ředitele Petra Žaludy na jižní Moravu. Na cestě regionem se
setkali radní kraje i se starosty
několika měst. Například na nádraží v Křižanově se pozdravili
s novým starostou Nového Města
na Moravě Michalem Šmardou.
Starosta Havlíčkova Brodu je zase
společně s ředitelkou KCOD Lenkou Horákovou provedl po zdejším nádraží.
MARTIN HARÁK


guje dobře, to není třeba
měnit. Podobně tomu je
u mezistátních spojení.
V některých případech byly
doplněny chybějící vlakové spoje, v jiných je obvykle
jen částečně omezena jízda určitých vlaků vedených
v přepravním sedle. Některé redukce rychlíků jsou
způsobeny pokračující stavební činností ve výstavbě
koridorů – to je i případ dočasného zrušení nočního
spojení Prahy s Curychem
přes Salcburk.
Dobrou zprávou pro cestující mezi hlavními městy
České a Slovenské republiky je opětovné nasazení
jednotky Pendolino na tradiční rychlík Slovenská
strela. Díky této změně dojde ke zkrácení jízdní doby
o více než 20 minut. Zároveň jsou zaváděny i netradiční linky mezinárodní
dopravy, např. propojení
Prahy s polským Štětínem
přes Berlín.
V novém grafikonu přeji
všem cestujícím i zaměstnancům Českých drah
šťastnou cestu.

anketa
Jakou exotickou zemi
byste rádi navštívili?
LENKA SLATINOVÁ

Signalistka
Chtěla bych se
podívat do Jižní Afriky. Tahle
země mě láká
kvůli fauně a flóře, ale i jako
multikulturní společnost.

LUCIE POLANOVÁ

Na mateřské
Mám dva favority. Keňa kvůli vyhlášenému
národnímu parku a Nový Zéland kvůli
zvláštnímu klimatu.

JIŘÍ VOŘÍŠEK

Policista
Určitě Island.
Množství horkých termálních
pramenů a častá vulkanická činnost z něj
jasně činí místo, kam bych
se rád podíval.

VOJTĚCH DLASK

Hudebník
Cestuji vlakem
docela často,
a to i do zahraničí. Líbily se mi
vlaky v Anglii, ale z exotických krajin mě láká například Rusko a Gruzie.

(rub)
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Aktuality

nabízíme
Lesk galerií
v Drážďanech
Pokud se milovník
starých obrazů
rozhodne pro cestu
do zahraničí s vlaky ČD,
ušetří na vstupném.

Č

eské dráhy navázaly spolupráci s dalšími zahraničními partnery a v rámci
zákaznického programu ČD
Bonus nabízejí cestujícím
slevy do drážďanského Rezidenčního zámku, galerie Albertinum či do Obrazárny
starých mistrů ve Zwingeru. S mezinárodní jízdenkou
odkudkoliv z ČR do Drážďan
dostanou zákazníci slevu 25
procent na vstupném do jednoho z těchto objektů.To se
týká i jízdenek FIP. Vyjmenované objekty jsou součástí

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, které patří
mezi renomovaná světová
muzea. Dnes ho tvoří celkem
dvanáct muzeí, které každoročně navštíví miliony lidí.
Drážďany jsou pro naše turisty tradiční destinací. Lze
tam snadno dojet přímými spoji kategorie EuroCity
a díky nabídce eTiketů i velmi
levně. Letos jsme začali k eTiketu Drážďany navíc prodávat také jízdenky na tamní
městskou dopravu nebo na letiště. A protože zájem o návštěvu města roste, rozhodli
jsme se nabídnout našim zákazníkům další bonus v podobě zlevněného vstupného.
Do Rezidenčního zámku
a do Obrazárny starých mistrů ve Zwingeru tak cestující ČD zaplatí za zlevněnou
vstupenku 7,50 eura, do Albertina 6 eur. Jednu jízdenku na vlak je možné využít
k získání slevy jen do jednoho z těchto objektů. Slevu
poskytují vybraná muzea automaticky po předložení platné mezinárodní jízdenky
(vic)
z ČR do Drážďan. 

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 20.–26. 11.

■ 12 % pozitivní
■ 3 % negativní
■ 1 % ambivalentní
■ 84 % neutrální

H

lavní mediální pozornost si vysloužily informace o novém jízdním řádu
Českých drah. Příznivé byly
reakce na nasazení Pendolina na trase Praha – Bratislava. Novinkou, která
upoutala média v rámci nového jízdního řádu a s ním
spojených změn, je i zrušení přepravy živých zvířat.
Média příznivě hodnotí i zavedení tzv. bezpečných zón ve vlacích, kde
jeden vagon bude nepřetržitě osvětlen a pod dozorem
hlídkové služby.
Vypravování speciálních
mikulášských vlaků, nádražní půjčovny jízdních
kol, dokončení rekonstrukce nádraží v Českém Brodě a zakázka na přestavbu
62 moderních dvouvozových vlakových jednotek
Regionova pro šumperskou společnost Pars nova
také přinesly kladné mediální ohlasy. Znovu bylo informováno o plánovaném
propouštění zaměstnanců drah.
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Dálková doprava v roce 2011
Pokračování ze str. 1
Další pozitivní změnou v dálkové dopravě je změna na ramenu
Brno – Olomouc – Zábřeh na Moravě – Šumperk/Jeseník. Dochází
zde k rozšíření počtu přímých celotýdenních spojů Brno – Jeseník
ze dvou na čtyři páry vlaků, které
mají vždy přímé vozy do Šumperka. Zachován je i posilový víkendový vlak Brno – Jeseník. Další
změnou u vlaků z Brna je doplnění večerního spojení Brno (odj.
19.22 h) – Tišnov – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod (příj. 20.56
h). Rychlík pojede v pracovní dny
a v neděli.

Spojení Hradce Králové
s hlavním městem

K dalším změnám dochází
ve spojení Prahy a východních
Čech. Na této trati je zrušen sedlový pár spojů Praha hl. n. (odj.
11.10 h) – Hradec Králové (příj.
12.51 h) a Hradec Králové (odj.
11.08 h) – Praha hl. n. (příj. 12.47
h). V trase Praha – Hradec Králové
– Letohrad bude zachováno již jen
jedno přímé spojení s klasickou
rychlíkovou soupravou. V ostatních případech budou zajištěny
v Hradci Králové přípojné spěšné vlaky.

PŘED CESTOU. Informace o novém jízdním řádu mají cestující na webu i v tištěné podobě. Foto michal málek

pendolino

H

lavní změnou u spojů SuperCity je návrat jednotky
Pendolino do Bratislavy. Konkrétně se jedná o spoj SC 278
Slovenská strela, který vyjíždí z Prahy hl. n. v 18.13 h a dorazí do Bratislavy v 21.58 h.
Na zpáteční cestu se vydá
v 5.54 h, přičemž do našeho
hlavního města přijede v 9.42
h. Na této trati nabídnou vlaky
Pendolino asi o 20 minut rychlejší spojení než dosavadní EuroCity. Naopak do Vídně se už
Pendolinem nesvezete.

Na 4. koridoru

Mezi Prahou a Jihočeským krajem dochází k několika změnám
na obou tratích, tedy jak přes Tábor, tak přes Písek. Na koridorové trati přes Tábor bude zrušeno
letní sezonní spojení Praha – České Budějovice – Nové Údolí a také
spojení Matthias Braun Praha
– České Budějovice – Salcburk,
které bude nahrazeno pouze vnitrostátním vlakem do jihočeské
metropole. U dvou párů rychlíků bude omezen rozsah provozu, v jednom případě na pracovní
dny, ve druhém na 6 dní v týdnu.
Doprava na tomto ramenu
bude významně ovlivněna plánovanou modernizací 4. koridoru a velkým množstvím výluk,
které si vyžádají časté zavedení
náhradní autobusové dopravy.
Na trati přes Písek bude zrušen
jeden sobotní vlak s odjezdem
z Českých Budějovic do Prahy hl.
n. v 9.07 h.

Pendolino
pro Slovenskou strelu

Ve směru do Rakouska je zachován stávající model jízdního řádu
s vlaky EuroCity v cca dvouhodinovém intervalu na trase (SRN
– Děčín –) Praha – Brno – Vídeň
(– Wiener Neustadt – Villach/
Graz) a dvou párů vlaků této kategorie na trase Varšava – Ostrava – Břeclav – Vídeň (– Villach).
Protože spoj SC Smetana vedený
jednotkou Pendolino jel na této
trase ve stejných časech konvečních vlaků a nebylo dostatečně
využito výhod této soupravy při
rychlejší jízdě v obloucích, bude
tento spoj převeden do kategorie
EuroCity a bude sestaven z běžných vozů standardu EuroCity.
Jednotka Pendolino bude nově využita u vlaku SC Slovenská strela.

PRO LIDI. Změny vycházejí vstříc poptávce.

Spoje do Rakouska

Na trase Praha – České Budějovice – Linec – Salcburk dochází
ke zrušení přímého vlaku Matthias Braun Praha – Salcburk
a ke zrušení přímých vozů Praha
– Curych přes Rakousko a Praha
– Záhřeb. Důvodem je pokračující výstavba 4. koridoru s velkým
množstvím výluk doprovázených
náhradní autobusovou dopravou.
Ty mají značně negativní dopad
na jízdy lůžkových a lehátkových
vozů na této trase. Nadále je však
v provozu vlak Anton Bruckner
Praha – Linec, který bude nově
veden v kategorii rychlík místo InterCity, ale se zachováním
současných komfortnějších vozů
v relaci do Rakouska.

EuroCity do Německa

Stabilní je také rozsah dálkové
dopravy mezi ČR a Německem.
Z Prahy do Plzně a dále do Bavorska zůstávají v provozu dva páry
vlaků Praha – Mnichov a dva páry
vlaků Praha – Norimberk. Spoje jsou provozovány v kooperaci
se společností Arriva, která zajišťuje jejich provoz v Německu
a poskytuje pro jejich provoz dvě
soupravy. Dvě soupravy sestavené z komfortních vozů využíva-

Foto Jan flieger

ných v síti EuroCity a InterCity
poskytují pro tyto spoje České
dráhy.
Z Čech směrem do severního
Německa je zachován současný model dopravy vlaky EuroCity ve dvouhodinovém intervalu
v relaci (Budapešť/Vídeň –) Brno
– Praha – Děčín – Berlín (– Hamburk/Stralsund). Novinkou je
prodloužení trasy vlaku EC 178
z Prahy (odj. v 6.31 h) do Berlína
(příj. v 11.14 h) přes Angermünde až do polského Štětína (příj.
ve 13.46 h). V odpoledních hodinách jede tento spoj zpět s odjezdem ze Štětína ve 14.32 a do Prahy
přijede ve 21.28 h.
Beze změn jsou i přímá noční vlaková spojení do Švýcarska
a Nizozemí přes Německo. Cestující z Prahy do Curychu mohou
nadále využít vlak EuroNight/
CityNightLine Canopus Praha
– Drážďany – Basilej – Curych.
V provozu je nadále také spoj EuroNight Phoenix s přímými vozy
do Amsterodamu.

Do Polska a Ruska

Nejrozsáhlejší změny v mezinárodních jízdních řádech čekají noční spoje do Polska a Ruska,
Běloruska a na Ukrajinu. Rych-

lík Silesia Praha – Krakov pojede jen v trase Bohumín – Krakov
a rychlík Vltava bude zkrácen
jen na úsek Bohumín – Moskva.
Přímé vozy, především lůžkové
a lehátkové, z Prahy do Varšavy, Krakova, Moskvy, St. Peterburgu, Kyjeva a z Karlových Varů
do Moskvy však budou zachovány. Z Prahy do Bohumína budou
připojeny k jiným soupravám,
např. k rychlíku Šírava (odjezd
z Prahy hl. n. ve 21.17 h) nebo EuroNightu Slovakia (odjezd z Prahy ve 22.09 h).
Beze změn bude zajištěno denní spojení do Polska vlaky EuroCity Praha Praha – Varšava,
Sobieski Vídeň – Varšava i Polonia
Villach – Vídeň – Varšava a rychlíkem Orlice Pardubice – Vratislav.

Denní a noční spoje
na Slovensko

Stabilní zůstává také rozsah mezinárodního jízdního řádu vlaků
na Slovensko, do Maďarska a dále
na Balkán. Rozsah změn je zde minimální. Nejčastěji se týkají vzájemné záměny odjezdů vlaků mezi
sebou, pravidelná intervalová doprava např. vlaky EuroCity do Žiliny přes Valašsko i Ostravsko je
však zachována. Nově tak např.

EC Košičan z Prahy do Košic pojede přibližně o dvě hodiny dříve, již
po deváté hodině, zatímco v jeho
čase v 11.17 h odjede vlak Ex Detvan z Prahy do Zvolena. Vlak EC
Košičan nabídne i v nadcházejícím jízdním řádu přepravu osobních aut v trase Praha – Košice.
Ani u noční dopravy nedochází
k zásadním změnám, a tak se cestující svezou vlakem EuroNight
Slovakia z Prahy do Košic (je nově
trasován přes Ostravsko). Tento
spoj poveze tradiční autovozy Praha – Poprad a Praha – Košice. Zachovány jsou i další dva noční spoje
rychlíky Šírava z Prahy do Humenného a Excelsior z Chebu do Košic
i různé přímé vozy mezi krajskými
městy v ČR a na Slovensku.
Nejvýznamnější novinkou při
cestování na sever Slovenska je
každodenní prodloužení vlaku Ex
Leoš Janáček až do Zvolena a ve vybrané dny se zvýšenou frekvencí,
například na začátku prázdnin,
o Vánocích a Velikonocích, prodloužení vlaku Ex Hradčany Praha (odj. 15.17 h) – Žilina až do Košic,
kam přijede ve 23.15 h.

Z Prahy do Bratislavy,
Budapešti a na Balkán

Přibližně dvouhodinový interval
vlaků EuroCity je zachován také
na trase Praha – Brno – Bratislava s pokračováním většiny spojů dále do Budapešti, v případě
vlaku EC Avala bude zachováno
přímé denní spojení Prahy s Bělehradem. I zde, podobně jako u severní trasy, dochází při zachování
dvouhodinového intervalu k některým záměnám času odjezdů
u jednotlivých spojů. Například
EC Jaroslav Hašek Praha – Budapešť pojede nově o cca 2 hodiny
později (odj. z Prahy hl. n. v 9.39
h), zatímco spoj EC Slovan Praha – Bratislava vyrazí nově o cca
2 hodiny dříve (odj. z Prahy hl.
n. v 7.39 h). Novinkou je opětovné zavedení velmi rychlého ranního spojení Bratislavy s Prahou
vlakem SC Slovenská strela, který
bude veden jednotkou Pendolino
a nabídne o cca 20 minut rychlejší
spojení obou metropolí než běžné
vlaky EuroCity na této trati. Doba
jízdy bude přibližně 3 a ¾ hodiny.
Pendolino se bude vracet z Prahy
do Bratislavy večer.
Zrušen bude sezonní noční
rychlík Amicus. Přímé vozy z Prahy do Budapešti budou nově vedeny rychlíkem Praha (odj. 23.10
h) – Pardubice, kde budou připojeny ke spoji EN Metropol. Druhou novinkou v tomto směru
bude prodloužení vlaku EC Moravia Bohumín – Nové Zámky/
Bratislava až do Budapešti. Spoj
poveze také přímé vagony z Varšavy přes Bohumín a Břeclav na Slovensko a do Maďarska. Novinkou
bude také rychlík Nesebar, který bude v letní sezoně od konce
června do začátku září jedenkrát
týdně spojovat Prahu s bulharským Burgasem a řeckou Soluní
(Thessaloniki). Ve vlaku budou
zařazeny lůžkové a lehátkové vozy
a vozy 2. třídy.
Petr Šťáhlavský

Časopis ČD pro vás: cesta ke čtenářům
Dostane se časopis
ČD pro vás ke svým
zákazníkům včas a bez
potíží? Zjišťovali jsme
během průzkumu.

C

elkem bylo vybráno k otestování 61 stanic po celé
ČR. Jednalo se o všechna
krajská města, důležitá centra,
uzlové a přestupní body a také některá menší nádraží v turisticky
atraktivních regionech. Cílem
průzkumu nebylo hledat „viníky“, ale zjistit efektivnost distribuce jako celku v praxi.

Jak předejít náhodě

V rámci průzkumu byla každá
stanice během jednoho měsíce
„zkontrolována“ celkem třikrát,
a to zhruba po týdenních intervalech. Mělo se tak předejít určité
náhodě, která do systému vstupuje (časopis zrovna došel, zaměstnanci ho nestačili doplnit
do stojanů atd.). Téměř tři čtvr-

tiny stanic dostávají časopisy pro
doplňování do stojanů včas a bez
větších výkyvů. Včasnost je přitom velmi důležitý prvek, neboť
na stránkách magazínu jsou inzerovány tipy na akce a aktuální
změny v obchodní nabídce.
Nedostatek v podobě neexistence jednotných pokynů pro
způsob distribuce a systém doplňování do stojanů bude napraven počátkem příštího roku.
I přesto ukázal průzkum několik
vzorných stanic. Mezi ně patří
například Děčín, kde byl časopis k dispozici již ten samý den
po zahájení distribuce a při každé kontrole byl v dostatečném
množství příkladně umístěn
ve stojanech. Mnohdy jde tedy

Odkud znají čtenáři  
ČD pro vás

■ 59,30 % nádraží
■ 23,20 % vlaky
■ 10,50 % příbuzní, přátelé
■ 7 % ostatní

více o přístup zaměstnanců než
o další opatření.

Do nových stojanů

Na mnoha nádražích, kde byl
časopis vzorně doplněn, však zákazníci o jeho existenci nevěděli,
a to i přesto, že v prostorách stanice trávili čekáním delší dobu.
Tento nedostatek je již v současné době napravován postupným
umisťováním nových standardizovaných stojanů ČD na viditelných místech, např. přímo
uprostřed nádražních hal. Ve stojanech s nápadným designem tak
cestující na jednom místě najdou
kromě časopisu i letáky a brožury s obchodními nabídkami Českých drah.

Dodávky

Seznam stanic

Počet

%

Spolehlivé, většinou pravidelné

Děčín hl. n., Mladá Boleslav hl. n., Turnov, Liberec, Hradec
Králové, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Praha-Libeň, Praha
Masarykovo nádraží…

45

74

Teplice v Čechách, Most, Ústí nad Labem, Praha hl. n. …

12

19

4

7

Nespolehlivé, vždy v jiném termínu
Problematické, velmi pozdní

Poděbrady, Dvůr Králové, Pardubice, Choceň

*V tabulce jsou vyjmenovány pouze stanice pro oblast průzkumu Čechy sever.

Vlaky plné časopisů

Od letošního srpna se časopis ČD
pro vás vrátil také do vlaků. Cestující ho najdou převážně ve vlacích vyšší kvality ve vozech ČD.
Pro distribuci do vlaků je určeno
10 tisíc kusů výtisků, což odpovídá zhruba 8 procentům z celkového nákladu. Průzkum ukázal, že
23 procent cestujících zná časopis
právě z vlaků. Efektivita tohoto
způsobu distribuce je tedy téměř
trojnásobná. Na tomto místě je
vhodné vyzdvihnout přístup zaměstnanců Odstavného nádraží Jih, kteří zajišťují doplňování
magazínu do většiny vlaků vyšší kvality.
Celkově přinesl průzkum mnoho cenných dat. Na základě provedené analýzy jsou již nyní
přijímána opatření, aby se časopis co možná nerychleji a jednoduše dostal k co největšímu počtu
našich zákazníků. A to s vynaložením minimálního úsilí všech
zúčastněných.
Nela Gábrišová,
Zdeněk Ston

Aktuality

47/2010

3

Kam půjdou evropské miliony
tujících. Původně se uvažovalo
o nízkopodlažních elektrických
jednotkách, ale elektrifikace této
tratě byla pozastavena.

Stejně jako jinde i v Moravskoslezském kraji
cestující žádají stále vyšší kvalitu, především
v podobě nových vozidel. Prostředky na jejich
pořízení hledáme i mimo Českou republiku.

P

ři investicích do moderních kolejových vozidel
na regionálních linkách
lze v letech 2009 až 2013 využívat
prostředky Evropské unie. Děje
se tak v rámci Regionálních operačních programů. O tom, jak
konkrétně se tyto peníze budou
využívat v Moravskoslezském
kraji, jsme mluvili s ředitelem KCOD Ostrava Miroslavem
Klichem.
Do jaké výše lze čerpat prostředky EU na obnovu vozidel
pro regionální dopravu ve vašem kraji?
Protože Moravskoslezský kraj je
v rámci Evropské unie kvalifikován jako samostatný územní celek, může na tyto projekty
čerpat prostředky v rámci Regionálního operačního programu
ve výši přibližně 65 milionů eur.
Proto také první společný záměr
na obnovu kolejových vozidel a jejich nasazení na regionálních
spojích v Moravskoslezském kraji byl poměrně velkorysý. Pak se
ale zjistilo, že projekty v celkové hodnotě nad 50 milionů eur
mají komplikovanější schvalovací postup. Proto jsme se roz-

hodli pro redukovanější variantu
s tím, že přebytek eur by se dal
využít na rekonstrukce přednádražních prostor, aby se zlepšila
návaznost mezi železniční dopravou a městskou hromadnou
dopravou, tedy s výstavbou dopravních terminálů.
Co mělo vliv na tvorbu projektů?
Tento proces ovlivnila i úsporná
opatření při výstavbě infrastruktury. Takže zůstala jen původní část projektu na modernizaci
kolejových vozidel pro železniční
spoje v úseku Bohumín – Mosty
u Jablunkova, protože na stavbách 3. koridoru mezi Českým
Těšínem a státní hranicí se Slovenskem se bude pokračovat podle harmonogramu. Pro tuto
linku byla vypsána soutěž na dodávku čtyř patrových nízkopodlažních elektrických jednotek.
Změnili jsme projekt pro spoje linky S7 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem a zatím
odložili projekt nové linky Havířov – Ostrava – Studénka – Mošnov. Na linku S7 předpokládáme
nasazení až šesti nízkopodlažních souprav v nezávislé trakci
s kapacitou přibližně do 90 ces-

Miroslav Klich
Ředitel Krajského centra
osobní dopravy Ostrava

V

roce 1973 vystudoval
Střední průmyslovou
školu dopravní v Letohradě
a v roce 1978 Vysokou školu dopravní v Žilině. Za studia
i po jeho ukončení pracoval
jako výpravčí v řadě železničních stanic. Od roku 1980
pracoval v řadě funkcí na tehdejším Provozním oddíle
v Ostravě.
V letech 1993 až 2004 byl
ředitelem OPŘ v Ostravě.
V roce 2004 nastoupil jako
generální zástupce Českých
drah v Polsku a po dvou letech do funkce zástupce ředitele Odboru osobní dopravy.
Po vzniku krajských center
osobní dopravy v roce 2008
se stal ředitelem Krajského centra osobní dopravy
Ostrava.

A linka na letiště Leoše Janáčka do Mošnova?
Investice Správy železniční dopravní cesty na modernizaci a elektrizaci tratě Studénka
– Sedlnice a Moravskoslezského
kraje se spoluúčastí EU na její
prodloužení do Mošnova sice nebyly zrušeny, ale do roku 2013,
tedy termínu čerpání prostředků z Regionálního operačního
programu, pravděpodobně nebudou dokončeny. Takže investici
na pořízení elektrických nízkopodlažních jednotek s úpravami pro cestující na letiště jsme
nezavrhli, ale nebudeme ji moci
realizovat pomocí Regionálního
operačního programu. Je to škoda. Původně jsme s vedením Letiště Leoše Janáčka v Mošnově
uvažovali také o instalacích informačních systémů v OstravěSvinově s odlety leteckých linek
a na letišti s odjezdy vlaků.
V jaké fázi jsou žádosti o evropské peníze nyní?
Projekt první etapy na obnovu kolejových vozidel na linky v úseku
Bohumín – Mosty u Jablunkova
je již podaný, v současné době
Regionální rada kraje vyhlásila
nabídku na alokaci prostředků
druhé etapy a České dráhy podaly

koncem listopadu projekt na druhou linku S7 Frýdek-Místek – Český Těšín. U těchto projektů je
také třeba velmi obezřetně pracovat s cenou, protože se začíná
velmi negativně projevovat sílící koruna, která nám původní
hodnotu 1,8 miliardy korun snížila na 1,2. O dalších 200 milionů korun ji krátí daň z přidané
hodnoty.

v havířově
vznikne dopravní
terminál za více
než 100 mil. Kč.
Zmínil jste stavbu dopravních
terminálů. Kde se s pomocí EU
mají stavět?
Největší částka, přes 100 milionů
korun, bude alokována na zřízení dopravního terminálu v Havířově, kde je nositelem projektu
Havířov. Tam už s tím souhlasila městská rada. Dále se budeme
snažit o zlepšení dopravních vazeb ve Studénce a Bruntále. Ale
to už je záležitostí Regionální
správy majetku – ve spolupráci
s jejími zaměstnanci jsme vytipovali také priority pro zřízení
parkovišť pro motorizované cestující s platnou jízdenkou. Půjde o sdružené investice s účastí
samospráv.
IVAN SKULINA

Katalog osobních vozů ČD – 35. díl

Btn
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Btn

50 54 29-29

32

120 km/h

Výroba

Výrobce

1995–1997

Vagonka Studénka

Č

tyřnápravový přípojný osobní vůz Btn je lehké stavby, má tři velkoprostorové oddíly pro cestující s uličkou
uprostřed a dva nástupní prostory. Je určen pro vnitrostátní provoz s nejvyšší provozní rychlostí 120 km/h a pro řazení
za motorové vozy ř. 842, 843, případně za motorové lokomotivy, upravené pro provoz těchto přípojných vozů. Má
dva podvozky typu 8-833.0,1 a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou a elektronickým
protismykovým zařízením. Vytápění a větrání je teplovzdušné s naftovým ohřívačem vzduchu. Zdrojem elektrické energie je třífázový generátor a akumulátorová baterie. Přípojný
vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím,
průběžným el. vedením pro dálkové ovládání pomocných
zařízení a k dvojčlennému řízení motorového vozu řady 842,
vidlicí UIC, elektrickou topnou spojkou a přípravou pro instalaci průběžného kabelu 3 000 V.
Oddílů

3

Rozvor

2 300 mm

Míst k sezení

72

Délka skříně

19 400 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

31/42 t

Výška střechy
od temene kolejnice

3 780 mm

Průměr styčné
kružnice kola

840 mm

Šířka skříně

2 850 mm

J

e rozhodnuto. Mezinárodní
výstava železničních modelů
spojená se zasedáním Technické komise FISAIC se uskuteční v Lužné u Rakovníka. Akce
je naplánovaná na 23.–25. září
2011. Usnesení přijala valná hromada Mezinárodní federace pro
kulturu a volný čas železničářů,
která se nedávno uskutečnila
v Rumunsku za přítomnosti delegátů z patnácti členských zemí.

Mezinárodní věhlas
muzea v Lužné

Zvuk jedinečnosti tohoto muzea
ČD již dávno překročil naše hranice, takže i odezva na meziná-

rodním fóru FISAIC představuje
jistotu, že příští rok se v ČR poprvé představí Francouzi s jednotným modelářským modulem
zemí EU, jehož jsou původcem.
Ostatně i na letošním modelářském víkendu v Lužné (11. a 12.
září) byly ke zhlédnutí funkční kompatibilní moduly kolejišť
z Německa a samozřejmě od nás.
Z hlediska zájmu maďarského
i polského zemského svazu FISAIC
o akci v Lužné lze předpokládat
i účast modelářů z uvedených
zemí. Konečně i v Rakousku,
v rámci zemského svazu FISAIC,
se utvořila nová sekce věnující se
tomuto koníčku. Nelze také vyloučit účast Rakušanů, byť na samostatném panelu. Obdobně to
platí pro polskou reprezentaci.

Jaké festivaly se chystají

V květnu přivítá město Liberec
účastníky kongresu esperantistů
(IFEF). Na valné hromadě vysoce ocenila stav příprav na kongres i prezidentka IFEF Rodiga
Tudor z Rumunska. V srpnu 2011

Pojištění 
přes internet
České dráhy nyní začaly
prodávat cestovní
pojištění do zahraničí.
Řeknete nám k tomu
podrobnosti?

N

aši zákazníci si nyní
opravdu mohou prostřednictvím eShopu ČD
a služby TeleTiket zařídit
cestovní pojištění do zahraničí. Nabídka se váže k mezinárodním elektronickým
jízdenkám po Evropě. Cestující si tak z domova koupí
nejen cenově výhodný jízdní
doklad, ale zároveň si vyřídí i pojistku, aniž by museli někam chodit. Jízdenka
i pojistná smlouva jim přijde obratem elektronickou
poštou.

Madla
Macounová
Vedoucí oddělení
prodeje, O28
Cena komplexního cestovního pojištění (včetně
léčebných výloh, aktivní
asistence, úrazového pojištění, pojištění zavazadel,
zpoždění navazujícího spoje) je 360 korun na osobu.
Pojistka začíná platit v den,
kdy zákazník nastoupí cestu tam a trvá po dobu jeho
pobytu v zahraničí, maximálně 24 dnů. Partnerem
je Evropská Cestovní Pojišťovna, se kterou bude možné do budoucna spolupráci
rozšířit také na pojištění pro vnitrostátní cestování. Všem cestujícím bych
ale doporučila, aby si na internetových stránkách Českých drah zjistili, jaká je
maximální výše pojistného plnění v případě určitých
událostí. Například na léčebné výlohy činí 2,4 milionu korun (při spoluúčasti
1 tisíc korun) a na lékařský převoz včetně přeložení
a přepravy 1 milion korun.

doprava
Představenstvo
v pohybu
Listopadové zasedání
představenstva
Českých drah se
uskutečnilo za jízdy
napříč republikou.

V

Rozhodování za patnáct zemí
Nejvyšší orgán
Mezinárodní federace
pro kulturu a volný
čas železničářů
naplánovala akce
na příští rok a omezila
výdaje na reprezentaci.

odpovídá

žitostí necelé desítky evropských
zemí. Jednání valné hromady
však naznačilo, že se k těmto zemím přiřadí i Maďaři.

Problémy s rozpočtem
a úspěchy Poláků

Valná hromada FISAIC se konaFoto autor
la v Rumunsku.
se v rumunské Craiově uskuteční
festival folkloru, v norském Trondheimu hudební festival a v belgickém Gentu soutěž v oboru film
a video FISAIC. Zatímco na festival folkloru se připravují soubory napříč celou Evropou, zůstává
soutěž v oboru film a video zále-

Rozpočet federace za rok 2009
skončil v červených číslech, tedy
ztrátou. Přispěla k tomu i platební nekázeň některých členských
zemí. Tento stav vyvolal řadu
opatření k redukci výdajů a také
ke změně periodicity akcí. Mezi
ně patří omezení reprezentace
vedení federace na jednotlivých
akcích, snížení výdajů na funkci
generálního sekretariátu, limitování výše účastnického poplatku na jednotlivé akce a další.
Snahy o dosažení vyrovnaného
rozpočtu vedly k doplnění jednoho ze dvou základních dokumentů FISAIC: Směrnic pro činnost.
Výsledkem přijatých opatření,
respektive korekcí, je rovněž přepracování podmínek pro udělení
vyznamenání FISAIC. Valná hromada také jednomyslně schválila

aktualizovaná soutěžní pravidla
pro obor film a video.
Polský zemský svaz FISAIC se
chopil iniciativy. Převzal funkci
organizátora některých akcí, například soutěžní výstavy v oboru
foto ve Stargardu Szczecińském.

modeláři FISAIC
se sejdou v lužné
u rakovníka
v září 2011.
Přihlásil se rovněž k účasti na festivalu sborového zpěvu v Kolíně
nad Rýnem. Aktivity polského
zemského svazu ocenilo vedení
FISAIC udělením nejvyššího vyznamenání, skulptury tzv. Venuše Arlézské. V této souvislosti
si lze přát, aby také mezinárodní
akce Zemského svazu FISAIC ČD
naplánované na příští rok dopadly na výbornou a podpořily dobré
jméno Českých drah.
Ivo Laníček

e vlaku lze stihnout hodně věcí. Třeba výjezdní zasedání představenstva
Českých drah. Generální ředitel Petr Žaluda se svými
náměstky Antonínem Blažkem, Miroslavem Šebeňou,
Jiřím Kolářem, Michalem
Nebeským, Milanem Matzenauerem a Pavlem Švagrem využili pro tento účel
ve dnech 23. a 24. listopadu vlaku R 677 na trati Praha – Havlíčkův Brod – Brno
a Sp 1667 a Os 4520 na trati
Brno – Břeclav – Znojmo. Pro
zpáteční cestu zvolilo vedení
společnosti spoj R 680.
V jihomoravské metropoli
se delegace Českých drah setkala s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou
Asociace krajů ČR Michalem Haškem. Posléze byla
uspořádána společná tisková konference v nádražní
restauraci Secese. Představitelé ČD prezentovali své
záměry v Jihomoravském
kraji v oblasti obnovy vozidlového parku i staničních
budov a jejich okolí. Po příjezdu do Znojma si členové představenstva prohlédli
za účasti ředitele KCOD Brno
Pavla Karšulína modernizovanou stanici Znojmo
včetně ČD centra a rekonstruované dopravní kanceláře. Členové představenstva
navštívili i novou myčku vozidel poblíž stanice BrnoHorní Heršpice. 
(mh)
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partneři
Protihluková stěna
kolem terminálu

provoz a technika

47/2010

Horské zastávky v Desné

ibžd

S

polečnost Advanced
World Transport, dříve
známá pod jménem OKD,
Doprava, zahájila na svém
otevřeném terminálu Ostrava-Paskov výstavbu protihlukové stěny. Více než
půl kilometru dlouhá stěna
ochrání obyvatele Paskova
nejen před hlukem z provozu terminálu a železniční
dopravy na vlečce, ale i před
hlukem z rychlostní komunikace Místecká. Stavba
protihlukové stěny, jejíž délka má dosáhnout 572 metrů,
byla zahájena počátkem listopadu. Nejvýhodnější nabídku poskytla firma Algon,
která má zkušenosti a reference z výstavby těchto zařízení z celé České republiky.
Stěna se bude rozprostírat po celé východní straně
terminálu Ostrava-Paskov
a oddělí tak přilehlou obytnou zónu obce Paskov. Většina stavby by měla být
dokončena ještě v letošním
roce. Investiční náklady
dosahují částky 7 milionů
korun a plně je hradí společnost Advanced World Transport. Otevřený terminál
Ostrava-Paskov patří k několika málo soukromým
otevřeným terminálům
v zemi a je tak klíčovým
místem pro stále významnější kombinovanou dopravu mezi železnicí a silnicí.
Disponuje skladovací kapacitou 1 400 TEU a celním zastoupením přímo na místě.

Lanovka na Větruši
startuje za pár dní

O

byvatelé a návštěvníci Ústí nad Labem se
konečně dočkají funkční lanovky na Větruši. V úterý
7. prosince ve 13 hodin bude
zahájen její provoz! Doprovodný kulturní program
bude popisovat historii
města od 19. století do současnosti. Chybět nebudou
stánky s řemesly, degustace vín, piva a likérů. Na 18.
hodinu je naplánován ohňostroj. Firma Viamont DSP,
která tuto veřejnou zakázku
vyhrála, začala se stavbou

N

ad ránem mezi žst.
Červenka a Moravičany se před železničním přejezdem v km 61,612 střetl
vlak IC 544 s osobním automobilem Škoda Favorit,
který na přejezdu havaroval a sjel z něj do kolejiště,

kde zůstal zaklíněn. Nikdo
nebyl zraněn, řidič osobního vozu jej stihl opustit.
V čele vlaku byla elektrická lokomotiva 151.001-5.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha,
pracoviště Česká Třebová.

Netolice
20. listopadu

DESNÁ-RIEDLOVA VILA. Cestující jsou na zastávce upozorňováni na výstup pouze některými dveřmi.

Na důležité trati
Libereckého kraje
nedávno vznikly
v náročném horském
terénu zastávky
Desná-Pustinská
a Desná-Riedlova vila.
Na druhé z nich není
provoz bez problémů.

N

a Tanvaldsku rozhodně
nepovažují vlak za opomíjenou popelku. Od začátku roku zde již otevřeli tři
nové zastávky, přičemž 25. listopadu začal běžet zkušení provoz
na čtvrté. To vše s pomocí Evropské unie, která prostřednictvím Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod
přispěla na zlepšení dopravní obslužnosti regionu již 25 miliony
korun. Z těchto peněz šla ovšem
část také na podporu místní autobusové dopravy.

Pomáhali brzdaři

letos v létě. Lanovka měří
340 metrů z Fora na Větruši. Je schopna přepravit 385
lidí za hodinu. Kabiny lanovky budou dvě, každá s kapacitou 15 osob. Přepraveni
mohou být i cyklisté s koly.
Kabiny se přepravují synchronně. Při každé jízdě nahoru druhá kabina směřuje
k dolní stanici. Stavba stála zhruba 80 milionů korun,
přičemž významnou část poskytla Evropská unie. Město
se na stavbě lanovky podílelo
jen ze 7,5 procent.

DB Schenker jezdí
do Semtína

V

laky německého dopravce DB Schenker zahájily
20. října pravidelnou dopravu do distribučního centra
umístěného v PardubicíchSemtíně a zavlečkovaného
do stanice Pardubice-Rosice
nad Labem. Vlaky jezdí pro
společnost ESAB, jednoho
z největších dodavatelů svářecích materiálů a techniky. Vybudování nové vlečky
přišlo na 30 milionů korun,
postupně by měly vyrůst
další dvě evropská distribuční centra. Výrobky do Pardubic proudí ze Švédska,
Polska, Maďarska a závodu
ve východočeském Vamberku. Terminál v Pardubicích
je nejmodernějším terminálem DB Schenker v ČR a už
třetím terminálem společnosti se železniční vlečkou.

(mn, hop)

Červenka
17. listopadu

Zatímco v lednu se cestující dočkali železniční zastávky Smržovka-Luční, na konci léta přišla
na řadu Desná. Zdejší stanice je
poměrně daleko od hlavní obytné stanice, proto vznikly dvě architektonicky zajímavé zastávky
Desná-Pustinská a Desná-Riedlova vila, které jsou prozatím
ve zkušebním provozu. Prvně

jmenovaná zastávka dokonce drží
rekord. Sklonem 56 promile jde
o vůbec nejstrmější železniční
zastávku v Česku. Z toho důvodu
museli až do 4. listopadu na některých vlakových spojích, kde
jsou řazeny motorové soupravy
843 + 943, jezdit takzvaní brzdaři.
Jednalo se o vlakvedoucí, kteří v přední části vlaku dávali vysílačkou pokyny strojvedoucímu,
který byl přítomen v zadním motorovém voze, odkud vedl vlak
jako takzvanou sunutou soupravu. Tím se eliminovala možnost
ujetí vlaku na prudkém svahu
ozubnicového úseku v Pustinské.
„Problém je již vyřešen úpravou
řídicího softwaru soupravy a zvýšením horní hranice tlaku v brzdových válcích. Proto je činnost
našich zaměstnanců jako brzdařů již dnes bezpředmětná,“
potvrzuje vedoucí RCVD Liberec
Martin Špaček.

Příliš krátké nástupiště

Naopak na nové zastávce Desná-Riedlova vila musejí cestující dávat pozor, kde vystupují. Zastávka
je kratší než soupravy motorového vozu řady 843 a řídicího řady
943, kterými jsou vedeny některé
přímé vlaky Liberec – Harrachov.
Pětačtyřicetimetrová souprava se
k nástupišti o délce 35 metrů nevejde celá a poslední dveře vycházejí mimo nástupiště. Průvodčí,
resp. vlakvedoucí, proto musí
upozorňovat cestující, aby nevystupovali určenými dveřmi, a zá-

O projektu

V

rámci projektu Zlepšení dopravní obslužnosti
území Mikroregionu Tanvaldsko vznikly letos tři zastávky:
Smržovka-Luční, Desná-Riedlova vila a Desná-Pustinská. Od 25. listopadu zahájila
zkušební provoz zastávka
Velké Hamry město. Projekt
zahrnuje i 18 nových autobusových čekáren a spolu se
zmíněnými novými zastávkami, které jsou stěžejní, vyšel
na 29 milionů korun, z toho
25 milionů přišlo z evropského
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

roveň tento prostor fyzicky střeží.
Zbývající spoje, zajišťované sólo
motorovými vozy řad 810, 843,
resp. 854, tyto problémy nemají.
Podle dopravních expertů
vznikla stavba v horní části centra Desné v náročném terénu
mezi skalním masivem a mostem na začátku druhého ozubnicového úseku. Je vtěsnaná mezi
dva protisměrné oblouky a pro
získání 35 metrů rovného úseku
musela být významně posunuta
i osa koleje. Jeden z navazujících
oblouků má dokonce poloměr 176
metrů, což neumožňuje zastávku
prodloužit.
Příprava této nové, ale svojí polohou bezesporu atypické zastávky Desná-Riedlova vila, započala

FOTO autor

již kolem roku 2006 a úvahy o její
výstavbě jsou možná ještě starší.
V době přípravy projektu počítal
dopravce s tím, že bude zastávku obsluhovat vlakem složeným
ze dvou vozů řady 810, který svou
délkou dostačuje tehdy zamýšlené a technicky proveditelné délce nástupiště, tedy 35 metrů.
Projekt byl následně letos zrealizován tak, jak byl v roce 2006
připraven.

Vícejazyčná upozornění

„Úspěchem všech zainteresovaných stran je, že zastávka vůbec
existuje. Již v rámci realizace přípravy, kdy investorem zastávky
nebyla Správa železniční dopravní cesty, ale sdružení obcí Mikroregion Tanvaldsko, bylo zřejmé,
že důležitým předpokladem
úspěšného projektu je jeho minimální finanční náročnost,“ říká
tiskový mluvčí SŽDC Pavel Halla.
Na jednání zástupců odborů
provozu osobní dopravy a také
kolejových vozidel ČD a KCOD Liberec došlo 10. listopadu k dohodě
ohledně zajištění větší bezpečnosti souprav delších, než je nástupiště. „Od nového jízdního řádu
bude vícejazyčně doplněn optický i akustický informační systém ve vozidlech a na specifický
výstup v zastávce Desná-Riedlova vila upozorní i hlášení staničního rozhlasu na tanvaldském
nádraží, rovněž vícejazyčné,“ dodává ředitel libereckého KCOD Jaroslav Jirman. MARTIN HARÁK

P

o poledni mezi dopravnou Netolice a zastávkou Netolice zastávka se
na železničním přejezdu v km 12,538 střetl osobní automobil Volkswagen
Passat s osobním vlakem
18221. Při střetnutí došlo
ke zranění řidiče automobilu. Přejezd je zabezpečen
výstražnými kříži. Osobním vlakem byl motorový
vůz 810.194-1. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 175
tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště
České Budějovice.

Plzeň
23. listopadu

V

ranních hodinách
v obvodu plzeňského depa vykolejil při posunu motorový vůz 842.022-6
na výhybce číslo 501. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 15 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň. 

(MirKo)

Rozverné krásky znovu střeží Brno
Na brněnské hlavní
nádraží se po více než
roce vrátila stylová
sousoší. Výpravní
budova také dostala
novou omítku.

V

šímaví chodci, kteří pravidelně míjejí historickou
budovu brněnského hlavního nádraží, si před měsícem
mohli povšimnout výrazné změny. Nad vchod se totiž 23. října
vrátilo jedno ze dvou alegorických sousoší kovových plastik
s okřídleným kolem, symbolem dráhy. O týden později se
s pomocí těžkého jeřábu vrátilo na své místo i druhé sousoší.

Hrozil pád na ulici

„Tyto plastiky zdobí průčelí historické budovy více než sto let,“
informuje Taťána Čtvrtníčková
ze společnosti Brno New Station Development. Ačkoli správcem nádraží zůstává RSM Brno,
dlouhodobý pronájem zde vykonává právě tato firma. To se týká
i pozemků. „Obě sousoší mu-

sela na čas zmizet kvůli špatnému technickému stavu. Při
stavebním průzkumu budovy
v prosinci 2008 bylo totiž zjištěno, že jsou v havarijním stavu.
Od června následujícího roku

proto odborníci pracovali na jejich rekonstrukci a nyní se sochy
vrátily na své místo,“ pokračuje
Čtvrtníčková.
Sousoší se skládá z litých
bloků, nosné konstrukce a sa-

motných plastik. Sochy jsou
kvalitním kovolijeckým dílem
a patří k secesní etapě budování výpravní haly v letech 1902 až
1904. Restaurátorský záměr, postup vlastních restaurátorských
prací a návrat soch na původní
místo byly realizovány na základě výzvy Drážního úřadu
Olomouc po projednání s Národním památkovým ústavem
a Odborem památkové péče
Magistrátu města Brno. Kvůli havarijnímu stavu hrozilo
odpadnutí jednotlivých částí sousoší a ohrožení bezpečí
cestujících.
Po celou dobu restaurování
probíhaly kontrolní dny, kterých se účastnili zástupci brněnského územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu, Odboru památkové
péče magistrátu města, Regionální správy majetku Českých
drah Brno a pochopitelně nájemce, tedy společnosti Brno
New Station Development.

Návrat k holubičí šedi

Po dohodě s památkáři nyní vrací společnost Brno New Station
Development původní vzhled

celé památkově chráněné výpravní budově. „Rekonstruujeme i omítku, která postupně
dostává původní barvu holubičí
šedi. Přesně takto však v minulosti hlavní nádraží vypadalo. Původní barevný nátěr byl
potvrzen stratigrafickým průzkumem, který byl proveden
na fasádě. Tento průzkum spočívá, laicky řečeno, v seškrabávání jednotlivých vrstev nánosu
barev na fasádě až na původní
nátěr. Zbývající část fasády plánujeme opravit na jaře,“ potvrzuje Čtvrtníčková.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení za účelem změny užívání komerčních prostor v části levé chodby,
směřující k oblíbené nádražní restauraci Secese. V tomto
prostoru mají být vybudovány
obchodní prostory. Současně
probíhá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení pro přestavbu prostor
bývalé úschovny zavazadel rovněž pro účely komerčního využití. Pokud záměr vyjde, vzniknou
zde další obchody pro cestující.
MARTIN HARÁK

provoz a zahraničí
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průmysl
Ocenění pro Oltis
za systém Konti

P

očátkem listopadu byla
firma Oltis Group oceněna ve Varšavě cenou Lider
Transportu Szynowego v kategorii Telematika za systém
Konti, který je určen k obsluze kontejnerových terminálů. Jedná se o ocenění určené
pouze pro firmy působící v železniční a tramvajové
dopravě a pro samosprávy. Je vyhlašováno od roku
2007 redakcí časopisu Transport i Komunikacja a a svazem zaměstnavatelů Forum
Transportu Szynowego.
Konti je informačním
systémem, který s produkty
zaměřenými na distribuci
a skladování tvoří komplexní řešení pro logistické centrum. Systém Konti

ulehčuje práci na vnitrozemském kontejnerovém
terminálu a snižuje náklady na manipulaci s kontejnery. Zahrnuje všechny
procesy týkající se importu i exportu kontejnerů.
Vybaven je procesy optimalizace, které zlepšují procesy jako přijetí kontejneru
na terminál, přesuny kontejnerů, nakládky, vykládky a přeložení.

Nové trolejbusy
pro Hradec Králové

M

ezi Dopravním podnikem města Hradce
Králové a společností Škoda Electric byla podepsána smlouva na dodávku 31
trolejbusů. Výše kontraktu
přesahuje 330 milionů korun. Trolejbusy budou vyrobeny ve spolupráci s českým
výrobcem autobusů SOR,
se kterým to bude první
zakázka pro ČR. Vyexpedování trolejbusů je naplánováno na léta 2011 až 2013
a královehradecký dopravní
podnik bude mít po ukončení dodávek takřka kompletně obnovený vozový
park. Z celkového počtu trolejbusů bude 13 osmnáctimetrových kloubových, 16
dvanáctimetrových a dva
dvanáctimetrové trolejbusy s pomocným dieselelektrickým agregátem. Škoda
Electric tímto kontraktem
navazuje na předchozí dodávky trolejbusů značky
Škoda pro tento východočeský dopravní podnik.

Tramvaj Škoda
do Vratislavi

T

ramvaje Škoda 19T jsou
předmětem obchodního kontraktu mezi Škodou
Transportation a dopravním podnikem MPK Wroclaw uzavřeného již v roce
2009. Hodnota zakázky dosahuje dvou miliard korun. Prezentační jízdy nové
tramvaje, která proběhla v listopadu, se zúčastnili
zástupci dodavatele, zákazníka a zástupců Vratislavi. Představeno bylo první
obousměrné vozidlo z celkového počtu 31 tramvají
určených do nového vratislavského systému Tramvaj Plus. Tento projekt řeší
spojení nového stadionu,
na kterém se budou v roce
2012 odehrávat fotbalové zápasy mistrovství Evropy,
se vzdálenými okrajovými
částmi města. Ve Vratislavi již jezdí 17 tramvají Škoda
16T. 
(rub)

5

Jak přes Alpy? Tunelem

s výstavbou nesouhlasí obyvatelé italského údolí Susa. V současnosti se mluví o termínu
dokončení v roce 2023. Zatím jsou
na francouzském území vybudovány několik kilometrů dlouhé štoly.

Švýcarsko předvedlo
ostatním evropským
zemím, jak se mají
stavět železniční
tunely. Nyní jsou
na řadě Rakousko, Itálie
a Francie, které mají
s transalpskou dráhou
také velké plány.

Albula

V

železniční dopravě přes
Alpy dává Švýcarsko k dispozici dva základní tunely – Lötschberg a Gotthard. Tunel
Lötschberg byl otevřen před třemi
lety, tunel Gotthard bude k dispozici za šest až sedm let. Také tři
švýcarští sousedé plánují základní tunely pod Alpami. Jak zjistila
redakce deníku Neue Zürcher Zeitung, realizace těchto velkoprojektů je prozatím v nedohlednu.
Velké železniční projekty v Rakousku, Itálii a Francii se plánují již desetiletí a jsou zdržovány
především z důvodu financování.

LÖTSCHBERG. Jižní portál blízko Raronu v kantonu Valais – tunely přecházejí do mostu přes řeku Rhonu. 

FOTO wikipedia (3x)

Brenner

Základní tunel Brenner mají společně postavit Itálie a Rakousko.
Náklady na výstavbu 55 kilometrů dlouhého tunelu jsou odhadovány na 11 miliard švýcarských
franků. Do roku 2013 uhradí EU
50 procent nákladů na projekty
a 27 procent na samotnou stavbu.
Zbytek mají rovným dílem uhradit Itálie a Rakousko. Brennerský
základní tunel má dovolit traťovou rychlost 250 km/h a cílem
je zvýšení propustnosti a rychlosti železničního spojení mezi
rakouským Innsbruckem a italským Bolzanem.
Prozatím bylo vyhloubeno jen
několik štol. Vlastní výstavba tunelu má začít nejpozději koncem
roku 2011 a je plánována na dvanáct let. S otevřením pro běžný
provoz se ale počítá až někdy kolem roku 2027. Základní tunel
Brenner bude situován na železničním koridoru Berlín – Verona v oblasti mezi rakouským
Innsbruckem a Fortezzou v Itálii.

Semmering

Rakousko plánuje vybudovat základní tunel i na Semmeringu.
Tunel, který je součástí železničního koridoru Štětín – Bratislava
– Vídeň – Villach – Bologna má
být vybudován mezi stanicemi
Gloggnitz v Dolních Rakousích
a Langenwangem ve Štýrsku. Tunel má dosáhnout délky 27,3 kilometru a předpokládané náklady
na jeho výstavbu jsou odhadová-

SCHÉMA. Význam tunelů je patrný na mapce. Gotthard bude
k dispozici za 6 až 7 let, Lötschberg dostane kolej pro cargo. 

Inspekce ve švýcarském tunelu
Albula na Rhétské dráze (RhB)
prokázala, že 107 let stará stavba o délce takřka šesti kilometrů
je ve velmi špatném stavu. Tunel
již nevyhovuje dnešním bezpečnostním podmínkám. Byly proto
vypracovány studie, které vedly
k rozhodnutí dozorčí rady a vedení železničního podniku Rhätische Bahn pro variantu nové
výstavby. Plánované finanční
náklady 260 milionů švýcarských
franků jsou sice o dvacet milionů
švýcarských franků vyšší, než
na kolik by přišla rekonstrukce,
ale s ohledem na dobu výstavby,
která má činit asi šest a půl roku,
je tato varianta vstřícnější k požadavkům zákazníků. Novostavba nevyžaduje náhradní dopravu
a bude dokončena o tři roky rychleji než nákladná rekonstrukce.
Nová výstavba totiž předpokládá, že tunelová roura bude
o třicet metrů posunuta severovýchodním směrem od té stávající. Jedenáct příčných spojovacích
štol spojí nový tunel se starým,
který dostane roli bezpečnostního tunelu. Nový tunel se má
začít razit ze stanice Preda, kde
má být postaveno stavební nádraží. Tunel by měl být dokončen v roce 2020 a ihned uveden
do provozu. Problémem zatím
zůstává finanční krytí, které je
nad možnosti společnosti RhB.
Současně je problematické i veřejné financování, neboť krize
nutí šetřit i státní sektor. Rhétská dráha však byla prohlášena
světovým dědictvím UNESCO,
proto je naděje, že stavba nového tunelu přece jen brzy začne.

polsko
Schenker Rail
upevňuje pozice

P

olský trh je po Německu
druhým největším na evropském poli železniční nákladní dopravy. Společnost
DB Schenker Rail Polska
na něm dosáhla v prvním
pololetí 2010 vnějšího obratu
110 milionů eur. Společnost
chce ve spolupráci s firma-

mi Port Authority Szczecin
a Swinoujscie do roku 2018
investovat přes 90 milionů
zlotých do nových překládkových zařízení a jeřábů.

Lodź Widzew
v rekonstrukci

P

olské železnice a město Lodž zahájily provoz
na rekonstruovaném nádraží Lodž Widzew. Jde o jednu ze sedmi stanic, které
nyní procházejí komplexní rekonstrukcí v lodžském
vojvodství. Náklady na stavbu dosáhly 5,9 milionu zlotých a stavbu zajistila firma
Skanska. Kompletní rekonstrukcí prošla budova,
která nyní nabízí pět pokladen, informace o spojení,
čekárnu, bezbariérové WC
a prostory pro městskou turistickou kancelář.

Reklamní kampaň
na Express InterCity

Lötschberg
MOŽNOST VOLBY. Nad tunelem u Frutigenu ve Švýcarsku vidíte
trať původní Lötschbergské dráhy. 

ny na 3,7 miliardy švýcarských
franků. Podle rešerší Neue Zürcher Zeitung je počátek výstavby
závislý na uvolnění financí a výstavba má trvat asi deset let.

Mont-Cenis

Další základní tunel s názvem
Mont-Cenis je plánován mezi
stanicemi Saint-Jean-de-Maurienne ve Francii a Venaus v Itálii.

Jedná se o 53,1 km dlouhý základní tunel, který má být součástí nového železničního spojení
mezi Lyonem a Turínem. Náklady pro výstavbu celé tratě mají činit téměř 17 miliard švýcarských
franků, z toho náklady na stavbu tunelu 10 miliard (EU přispěje 900 milionů franků).
Termín dokončení je stále posouván – mimo jiné i proto, že

Po delším dohadování bylo přece
jen nakonec rozhodnuto o vybudování čtvrté koleje ze švýcarské
stanice Visp do St. German, kde
se nachází jižní portál základního tunelu Lötschberg. Tato kolej by měla především sloužit
nákladní dopravě, což pomůže
omezit vozbu nákladních přeprav po staré horské trati. Kdy
však stavební práce začnou, ještě není v současné době stanoveno. Financování čtvrté koleje je
však již dnes zajištěno z evropských půjček.
STANISLAV HÁJEK

S

polečnost PKP loni sjednotila Express a InterCity a přišla s novou obchodní
značkou Express InterCity.
K posílení nové nabídky připravily rozsáhlou reklamní
kampaň pod heslem Cestování první třídou, kterou připravila společnost
Mather Communications.
V kampani vystupuje postava příjemného průvodčího,
který diskrétně vykonává
své povinnosti.  (PeŠŤ, sh)

krátké zprávy ze světa
Za šest hodin z Paříže
do Barcelony

Investice do železnice
nadále porostou

Cesta do Kostnice
o polovinu kratší

Lokomotivy se musí
Vysokorychlostní
umět poprat s pískem trať prověří depo

Se změnou jízdního
řádu v prosinci 2010
má být uvedena do provozu nová vysokorychlostní trať Perpignan
– Figueras, která bude spojovat jižní Francii se severem Španělska.
Od prosince mají být na zmíněné trati provozovány dva páry přímých vlaků TGV z Paříže do stanice
Figueras, kde si cestující přesednou
na vlaky do Barcelony. Jízdní doba
mezi Paříží a Barcelonou má být
7 hodin a 20 minut. Po zprovoznění nové tratě Figueras – Barcelona
by cesta z Paříže do Barcelony měla
trvat jen šest hodin.

Během dvanácté pětiletky, v letech 2011
až 2015, plánuje Čína
vybudovat obrovskou
síť dálnic a silnic a také
40 tisíc kilometrů vysokorychlostních železnic. Síť vysokorychlostních železnic by měla spojovat
četná města s více jak půlmilionem obyvatel. Investice do železnic
se mají v delším časovém horizontu navyšovat, zatímco do silnic postupně snižovat. Dopravní
infrastruktura je rozhodujícím
faktorem při rozvoji národního
hospodářství a v boji proti chudobě v asijsko-pacifickém regionu.

Švýcarské dráhy SBB
plánují zavést od roku
2015 rychlé vlakové spojení St. Gallenu
a Kostnice v dvouhodinovém a následně v hodinovém intervalu. Cestovní doba včetně dvou
zastávek v Romanshornu a Kreuzlingenu bude jen 36 minut oproti
současným 68 minutám. Zrychlení bude možné díky rekonstrukci
čtyř stanic, které umožní rychlé
křižování také s regionálními vlaky, výstavbě některých přeložek
a modernizaci výhybek a signalizace za 25,1 milionu franků. Stavební práce mají začít na jaře 2013.

Saúdské železnice obdržely prvních šest
elektromotorických
dieselových nákladních lokomotiv typu 25
SD70ACS. Dodávky by měly být
podle plánu ukončeny do konce tohoto roku, kdy se počet těchto lokomotiv zvýší v zemi na 72 kusů.
Lokomotivy budou použity na severojižní trati, která je ve výstavbě. Investoři myslí také na pouštní
podmínky, proto si vyžádali například pulzový filtrační systém a pohyblivé písečné pluhy. Kabina je
izolovaná a vybavená klimatizací, ledničkou a toaletou.

Dráhy v Japonsku se
chystají na „komerční“ provoz v novém
depu v Kumamotu,
které bylo otevřeno v srpnu. Již v březnu 2011 totiž dojde
k zahájení provozu s cestujícími
na 121 km dlouhé trati mezi ShinYatsushirem a konečnou stanicí
Sanyo Shinkansen. Tímto krokem
vytvoří trasy Kyushu, Sanyo, Tokaido a Tohoku Shinkansen plynulý řetězec vysokorychlostních
tratí, který se potáhne v délce
1 992,7 km od Kagoshimy v jižním
Kyushu do Shin Aomori v severním Honshu.

Trať z Triere bude
dvoukolejná

Padesát tramvají
pro Melbourne

Univerzita a dráhy se
přou o cenu tunelu

Zemětřesení zastavilo
dráhu jen na tři dny

Vlaky zvýší objem
nákladu v přístavu

Jednokolejné ucho
jehly u Igelu na trati mezi německým
Triere a Lucemburskem se novou výstavbou zdvoukolejní. Podle
německého spolkového ministra dopravy Petera Ramsauera
a jeho vyjádření v deníku Trierischer Volksfreund dosáhly obě
země v zásadě dohody o financování uvedené akce. Podle ní by
se Lucembursko podílelo 8 miliony eur na celkových nákladech.
Německo by zaplatilo 19 milionů
eur a spolková země Porýní-Falcko jeden milion eur.

Vláda ve státě Victoria
vybrala firmu Bombardier pro dodávku 50 nízkopodlažních tramvají
pro město Melbourne. Vozidla typu Flexity Melbourne budou
33 m dlouhá s kapacitou pro 210 cestujících. Tento kontrakt zahrnuje
také významnou přestavbu tramvajového depa East Preston a zajišťění
údržby do roku 2017. Podle ministra
průmyslu a obchodu Jacinty Allena
zajistí tento kontrakt v hodnotě 303
milionů australských dolarů z 50,3
procenta účast místních výrobců.
První jednotka by měla být dána
do provozu v roce 2012.

Výstavba nové 130 km
dlouhé tratě mezi
zemskými hlavními městy Štýrským
Hradcem a Klagenfurtem může vyjít dvojnásobně dráž,
než se původně plánovalo. Zahrnuje totiž tzv. Koraltunnel, což je
33 km dlouhý tunel o dvou tubusech. Podle studie Hospodářské
univerzity Vídeň bývají všeobecně
u velkých drážních infrastrukturních projektů náklady systematicky podhodnocovány. Hovoří se
o nákladech na investici ve výši 10
miliard eur. Rakouské dráhy ale
odhadují jen 5,5 miliardy. 

Železniční provoz v okolí města Christchurch
byl obnoven jen tři
dny poté, kdy oblast
Canterbury byla postižena zemětřesením, které způsobilo trhlinu na zemském povrchu
v délce 22 km a přesuny půdy až
do výšky 4 m. Celková škoda se odhaduje na 4 miliardy novozélandských dolarů. Společnost KiwiRail
Network zjistila, že největší škodou na železniční infrastruktuře
bylo vychýlení tratě a mostu v délce až 4 km v oblasti Kaiapoi a mezi
Rollestonem a Darfieldem. K události došlo v průběhu září.

Antverpy sázejí na koleje a říční plavbu.
Tržní podíl na kontejnerovém spojení
námořního přístavu
s vnitrozemím se má v případě
Antverp do roku 2020 zvýšit z dnešních 11 na 20 procent u dráhy a z 33
na 40 procent u člunů. Podíl silnice se má naopak snížit z dnešních
56 procent na 40. Na straně železnice se v přístavu vybuduje interní
doprava. K opatřením patří výstavba drážního tunelu Liefkenshoek
pod řekou Šeldou. Loni přístav denně opouštělo kolem 250 nákladních
vlaků. 
(sh, PeŠŤ, acri, kla)

INZERCE A SERVIS

hledáme systémového specialistu rizik

Hledáme

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

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

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 ri-

zik, 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.

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!
• 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.)
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Úloha pozice:
• řízení oddělení pro řízení managementu integrovaných
systémů ISO,
• tvorba koncepce a implementace systémů managementu
u Českých drah,
• jednotná certifikace ČD,
• metodické řízení v oblasti IMS, koordinace činností.

GS Geriasstim + DÁREK
luxusní cestt o v n í m a n i k úra

Vzdělání:
• VŠ ekonomického nebo technického směru,
• vzdělání v oblasti systémů managementu
(např. certifikát auditora IRCA).
Odborná praxe:
• min. praxe v oboru 4 roky.

Běžná
prodejní
cena
874 Kč

Specifické znalosti:
• znalost norem ISO 9001, ISO 14 001, ISO 19 011,
• zkušenosti s implementací systémů managementu
(QMS, EMS) u velké organizace (nad 5 tis. zaměstnanců),
• zkušenost s prováděním interních auditů v oblasti dopravy,
• znalost procesů a činností v železniční dopravě,
• dobré komunikační schopnosti, týmová práce,
• koncepční a tvůrčí myšlení, procesní přístup,
• ochota cestovat v rámci ČR,
• znalost AJ.
Termín nástupu pokud možno ihned po skončení úspěšného
výběrového řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis
zasílejte v elektronické podobě na adresu kristova@gr.cd.cz.
Tříčlenná komise navrhne nejvhodnějšího kandidáta, kterého
jmenuje představenstvo ČD.

Při obje

dnávce
ce

poštoov

Kč

2 a vícce
e kusů

né ZDA

RMA

JESENÍKY – OSTRUŽNÁ

PENZION SAVOY

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

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

pomozte Zachránit
rosnicku 464.202

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROSNICKA na číslo 87 777 a pomozte
zachránit lokomotivu 464.202. Cena SMS je 30 Kč.
Parní lokomotivy řady 464.2 dodala Československým státním drahám lokomotivka
Škodových závodů v Plzni v roce 1956. Jednalo se o poslední typ parních lokomotiv
vyrobených pro ČSD. Zpočátku byl tento typ nasazován na vozbu osobních vlaků
z Jihlavy do Brna, Znojma a Prahy, později také na tratích z Brna do Přerova a České
Třebové a nakonec obsloužil i Krnov a Nezamyslice.
V roce 1974 si lokomotivu převzalo Národní technické muzeum, které ji vystavilo
například v roce 1980 na výstavě v Liberci, konané u příležitosti ukončení parního
provozu v Československu. Od 80. let je v péči lokomotivního depa v Olomouci, kde
byla také po náročné opravě v roce 1993 zprovozněna.
Sbírku pořádá NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO pod patronací přítele železniční
historie a televizního a rozhlasového moderátora Václava Žmolíka. Bližší informace
na www.okridlenekolo.cz.
Všem dárcům předem děkujeme!
PARTNEŘI: České dráhy, a.s., Národní technické muzeum

Vánoční pobyty

ČR
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Doplněk stravy. Poštovné 89 Kč.
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• 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

• 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
Poděkování
od Toma Cruise

Č

eská republika se v říjnu stala dějištěm natáčení filmu Mission Impossible
4 v hlavní roli s Tomem Cruisem a s řadou herců jako Jeremy Renner, Simon Pegg
nebo Paula Patton. Celosvětový mediální zájem
o dění kolem natáčení vzbudil i fakt, že Toma Cruise
krátce doprovázela manželka Katie Holmes s jejich
dcerou Suri. České dráhy se
staly nedílnou součástí to-

hoto velkolepého projektu
díky dvoudennímu natáčení
na hlavním nádraží v Praze,
kde se na prvním nástupišti
točilo se soupravou CityElefant a v nádražní hale. Pracovníci studia Paramount
a produkce společnosti Stillking Films, samotní herci a komparzisté byli po oba
natáčecí dny v celodenním
kontaktu s vašimi zaměstnanci. Velmi oceňuji nezištnou pomoc a součinnost
všech zaměstnanců Českých drah. Bez jejich podpory a operativního jednání
při technologickém zajištění posunů v obvodu stanice
by nebylo možné toto náročné natáčení zrealizovat bez
narušení provozu a dopadu
na cestující.
Vážený pane generální
řediteli Žaludo, velmi si vážíme úzké spolupráce při
natáčení filmu Mission Impossible 4 s vaší společností, a proto vám jménem
produkci Stillking Films
a jménem jednoho z nejslavnějších herců současného Hollywoodu upřímně
děkuji za příkladný postup
všech zaměstnanců ČD,
kteří se na realizaci natáčení scén tohoto filmu podíleMatthew Stillman
li.

Na letiště ano,
ale častěji

V

Železničáři č.44 mne
zaujal článek Z hlavního nádraží přímo na letiště, který pojednává o tarifu
VLAK+ Letiště Praha a autobusech Airport Express.
Myslím si, že by se však
v této oblasti dalo udělat
ještě více. Jde o dobu, kdy
autobus jezdí. Doba mezi
6. až 22. hodinou by se dala
v sezoně, tedy od května
do září, kdy cestuje nejvíce
lidí na dovolenou k mořím,
rozšířit. Jak jistě každý ví,
většina charterových letů
je provozována v noci, takže si myslím, že by nebylo
na škodu přemýšlet v tomto
období o rozšíření provozu
linky například od 4. hodiny ráno do 1. hodiny po půlnoci. Prodloužení provozu
a jeho vhodná propagace by
jistě přinesly i další cestující, kteří by místo individuální dopravy na letiště
v Ruzyni využili k dopravě
vlak, jakož i tarifní nabídku VLAK+ Letiště Praha.
Stanislav Hájek

INZERCE

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

OHLASTE SE 

Sběratel sbírá tovární znaky železničních vozů a lokomotiv, staré sešitové jízdní
řády a železniční zvonce
(hekafony), které byly používány před rokem 1945.
Podle možnosti německý nebo rakouský výrobek.
Sdělení česky nebo německy na adresu: Andrea Rasemann, Hainichener Str. 56,
D-09599 Freiberg. Mobil:
0049 1733989380, e-mail:
rasemann.a@t-online.de
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Hliníkový fešák z Ostravy
Hrubá stavba skříně pokračuje na měření tolerance podle měrného listu pomocí tříbodového
uložení. Na celé délce je přípustná pouze do plus 10 mm. Okenní
otvory se pak olemují nalepením
tzv. Z-profilu, čímž se neprodyšně uzavře řez, aby se okno mohlo
zasklít. Rámeček se vlepuje polyuretanovým lepidlem. Má skvělé vlastnosti. Lepidlem stejného
typu se lepí na krajní neboli hlavové vozy soupravy laminátová
čela. Zadní část vozu a čela vloženého vozu jsou hliníková. Ale
to bychom předbíhali.

Jedna z uvolněných
výrobních hal
Vítkovických železáren
v Ostravě dostala
od března 2001 nové
využití. Soustředila se
sem výroba patrové
elektrické jednotky
řady 471 od roku 2006
zvané CityElefant.

S

tojím uprostřed haly a pozoruji provoz, který zaměstnává 495 lidí. Kolem mě
vznikají moderní jednotky CityElefant určené pro regionální
dopravu. Už jich tu ve Škodě Vagonce vyrobili celkem 64 kusů.
„Před deseti lety jsme dodávali
tři třívozové soupravy za rok, nyní
patnáct. Zhruba každý týden vyrobíme jeden vůz,“ překřikuje
zvuk velké pásové pily na hliník
výrobní ředitel Zdeněk Holaň.

V NOVÝCH BARVÁCH. Jednotky řady 471 postupně získávají korporátní nátěr Českých drah. 

Foto autor (4x)

Jak rozřezat hliník
na přesné díly

V zásobníku materiálu nad námi
je 90 tun hliníkových profilů švýcarské produkce, což vystačí na výrobu dvou souprav. Na jednu je
potřeba asi 35 tun. „Spolu s dalšími profily v jiných částech závodu
je jich kolem 200 tun. U některých
profilů se nakupuje větší množství, což je cenově výhodnější,“
upřesňuje. Hliníkové profily o síle
30 až 60 mm je nejdříve třeba rozřezat na přesné díly. Používají se
k tomu speciální pily. Jedna velká
a dvě menší. Formátovací pilou se
pro změnu řeže hliníkový plech.
Na nejzatěžovanější spodní část
skříně se používá až o síle 40 mm.

PŘESUVNA. Při práci je nutné zajistit, aby každý díl byl ve správný čas na správném místě. Na své si tak přijde milovník logistiky.

Svařit, vyfrézovat,
otryskat, nalakovat

Protože původní obráběcí centrum z roku 1995 již nestačí svými
parametry ani opotřebováním,
firma investovala kolem 56 milionů korun do nového obráběcího
centra. To se rozeběhne koncem

Nyní se hrubá stavba vozové
skříně přesune pomocí přesuvny k sousední firmě Vítkovice
Pover Engineering, kde se celá
otryská korundem. Pak se musí
důkladně očistit a do osmi hodin opatřit základním lakem.
„Opískovaná hliníková plocha
velmi rychle oxiduje,“ vysvětluje Zdeněk Holaň. V lakovacím
boxu se otryskaný vůz ručně stříká základním lakem, po němž
následuje dvojí tmelení s broušením a nástřik plničem neboli
spojkou. Po lehkém přebroušení
následuje finální nástřik polyuretanovým lakem podle barevného provedení. Na vnitřek skříně
se nanáší speciální antivibrační
vrstva. Na hrubou stavbu hlavových vozů se nalepují laminátová čela. Zprvu se také dovážela ze
Švýcarska, nyní je dodává firma
Mosled z Českých Budějovic.

Montáž a zkoušky

ZATÍM JICH VYROBILI
64 KUSŮ, DO KONCE
PŘÍŠTÍHO ROKU
VZNIKNE DALŠÍCH 11.
Nařezané části se svařují
na svařovacím automatu od firmy Esab. V roce 2007 si Škoda Vagonka pořídila druhý. Jeden už
výrobu nestíhal. Jde o tzv. dvouhlavé zařízení, které umožňuje
paralelní svařování dvěma hořáky. Svařený díl postupuje na velké
obráběcí centrum, kde se vyfrézují otvory pro okna a dveře a další
technologické otvory. Jednotlivé
díly se pak skládají a podélně svařují do větších celků. Hrubá stavba
skříně vzniká z jednotlivých podskupin v přípravku zvaném aretace. Svářeči musí být velmi pečliví.
Na dalším pracovišti se zase kompletuje a svařuje masivní spodní
část skříně. Na ni pak přijde odpružení a podvozek.

V ZÁVODĚ ČEKÁ
NA OBRÁBĚNÍ 200
TUN HLINÍKOVÝCH
PROFILŮ.

PRÁCE PRO OSTRAVSKO. Výroba CityElefantů přináší dlouhodobě zaměstnání téměř pěti stovkám lidí.

MONTÁŽ. Sledovat vznik jednotky na vlastní oči je úchvatné. Z jednotlivých částí se pod rukama lidí rodí velký technický celek.
letošního roku. „Původní obráběcí zařízení je výložníkové konstrukce, nové je portálové. Staré
je v podstatě vrtačka upravená pro
frézování, kdežto nové je již plnohodnotné pětiosé obráběcí centrum vybavené dvěmi hlavami

s větším výkonem a otáčkami,“
popisuje horkou novinku výrobní linky ředitel Holaň. Tato obráběcí centra jsou určena pro díly
do 27 metrů délky. Menší obráběcí
centrum, které je i odhlučněno, je
pro zpracování dílů do 9 metrů.

V hale konečné montáže probíhá instalace veškerého vybavení, montáž technologií. Těch
součástek a dílů, které obsahuje souprava, je několik desítek
tisíc. Kompletně vystrojené vozidlo pak postupuje do části dílny s montážním kanálem, kde se
zavazuje na originální podvozky.
Trakční dodává Škoda Transportation v rámci elektrovýzbroje,
netrakční Pars nova Šumperk.
Pak už následuje finále v jedné
ze dvou elektrozkušeben. Je zde
i váha kolových tlaků, která vozidlo zváží. Tlaky se pak seřídí,
aby byly rovnoměrné, a počítač
vytiskne protokol jako součást
dokumentace. Následují stacionární zkoušky elektrovýzbroje
a jízdní zkoušky na trati. A nakonec ještě tzv. shaver-test, což
je zkouška těsnosti skříně proti
vnikání vody.
Současná smlouva mezi Škodou Vagonkou a Českými drahami počítá s výrobou dalších
15 třívozových jednotek (čtyři již
byly dodány). Počet CityElefantů ve vozidlovém parku ČD se tak
zvedne na 75 kusů. Ještě v dubnu
2007 jich přitom bylo jenom 27.
Podle aktuálního harmonogramu bude výroba probíhat do konce příštího roku.

IVAN SKULINA

pošta
Bowlingový 
turnaj v Blansku

D

ne 14. října proběhl
v Blansku již V. ročník
celostátního turnaje železničářů v bowlingu mužů
a žen pořádaný Federací
vlakových čet ve spolupráci
s ČD a ČD Cargo. Turnaj se
hrál na osmidráze Bowling
centra Blansko a byl tradičně určen především začátečníkům, kteří mnohdy

nemají možnost účastnit se
turnajů v bowlingu. Po nezbytné prezenci byli účastníci rozdělení do šestnácti
skupin. Každý soutěžící se
účastnil čtyř her. Slavnostní vyhlášení vítězů se odehrálo v hotelu Probe, kde
měli účastníci zajištěno
i ubytování. Zde je konečné
pořadí vítězů. Ženy: 1. místo Jana Málková, SVČ Žďár
nad Sázavou, 2. místo Květa Volkmannová, SVČ Žďár
nad Sázavou, 3. místo Renata Horáčková, RCP Česká Třebová. Muži: 1. místo
František Černý, RCP Brno,
2. místo Pavel Bazger, SVČ
Hradec Králové, 3. místo Jindřich Procházka, SVČ
Jan Fridrich
Kolín.

Pište více článků 
o modernizaci tratí

C

htěl bych poděkovat
všem redaktorům, kteří se podílejí na vydávání
Železničáře. Jsou to noviny, které přečtu od A až
do Z, a to včetně čárek a teček. Celý týden čekám, až
bude čtvrtek a ze schránky
na dopisy si vyzvednu další číslo mých nejoblíbenejších novin. Vystřihuji si
některé články i fotografie
a zakládám si je do složek,
takže se k nim mohu opět
vracet. Zakládám si i katalog osobních vozů, který
vychází na straně 3. Jinak
bych v Železničáři přivítal
více o stavbách na koridorových tratích, případně včetně náčrtku. Zejména bych
rád věděl více o úsecích Praha-Běchovice –Úvaly, Choceň – Ústí nad Orlicí a Plzeň
– Cheb. Také by byly vhodné obsáhlé zprávy o nových
vozidlech.
Vyučil jsem se v Olomouci
a po celý život až do důchodu
jsem pracoval na železnici –
naposledy v ŽOS Šumperk.
A tak mám radost, když
někdo České dráhy chválí, a naopak mne mrzí nevraživost zpráv v tisku nebo
v televizi. Přeji vám hodně
zbyněk strouhal
úspěchů.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 3.: Vydírání pro poukaz na rekreaci
Osud zavál
novopečeného
výpravčího Frantíka
Rendla do malé
stanice na trati Brno
– Havlíčkův Brod.

P

rovizorní staniční budova,
trať v přestavbě. Zajímavé
bylo zabezpečovací zařízení. Řídicí přístroj tvořila deska s otvory. Jedním kolíkem lze
obsloužit celý řídicí přístroj. No
a na stavědlech byly bubňáky.
A tak Frantík poprvé na vlastní
oči spatřil zařízení, známé jen
z obrázků v předpisu. Název zněl
– klíčový bubnový přístroj. Zařízení si hned vyzkoušel.

Bohorovný dozorce versus
staniční předseda ROH

Na stavědle číslo dvě jsou výhybky vyvázány a opatřeny vý-

měnovými zámky. A uvnitř se
objevil bubňák. Je to výměnový zámek se dvěma bubny. Nastavíte si kolej, na kterou chcete
postavit vlakovou cestu. Přístroj
vám oznámí, které klíče musíte
přinést, abyste mohli postavit
vjezdové návěstidlo. Signalisté
se stávají dozorci výhybek a jako
drátovody jsou přidělení výhybkáři ze širokého okolí.
„Franc, půjdete na noční se
starým Vorlem,“ oznámil náčelník stanice Pospíšek. Noční směna probíhá v pohodě.
Dozorce výhybek Josef Vorel je
předsedou staniční organizace
ROH. Komunikace vázne, oba si
čtou. Bohorovný dozorce nepřijímá ani žádné rady. Prostě sedí
na trůnu. „Josef, pošli sem toho
kluka, budeme s manipulákem
šibovat osmá, desátá,“ nařizuje
výpravčí. Výpravčí Boleslav Škrkal má ovšem s Vorlem nevyřízené účty. Má zažádáno o poukaz

Historky
ze života
kolem dráhy

V

ydírání se děje různým
způsobem. Prostě na někoho něco víte nebo jste vydíráni citově. Zejména ženy
ovládají dokonale vydírání pomocí tyranie slz. Málokdy se
ale stane, aby se vyděračem
stal neživý předmět. V našem
příběhu byl do této role použit klíčový přístroj zvaný bubňák. Kdo někdy běhal v noci
s klíči a ono to nešlo, ocení rafinovanost výpravčího!

na rekreaci ROH a právě předseda tomu brání. To ovšem Frantík
netuší. Přehazuje ručně stavěnou výhybku číslo osmnáct.
Posun je skončen a Frantík se
chystá k návratu na stavědlo.

Vlak u vjezdu že
nikomu nepřekáží?

„Tož Franc, pojďte na kafe,“ zadržel výhybkáře výpravčí. „Tak
co doma, už máte nějakou holku, jaký to bylo v tý poslední
stanici?“ Rozhovor probíhá neformálně. Frantíka ani nezarazilo, že mu známý lakomec
Škrkal uvařil kávu. Pár minut po půlnoci zavolá výpravčí
na dvojku: „Vlak 64495 na pátou
kolej.“ Frantík se rychle zvedá,
na stavědlo je to jeden kilometr.
„Ale seďte, a co vaši? Maminka
je ještě vedoucí prodejny?“ vyzvídá dále výpravčí. U vjezdového návěstidla houká honda.
Parní lokomotiva řady 555, Ma-

zutka, stojí a domáhá se vjezdu. Uplynula další půlhodina.
Škrkal ví, že za nákladním vlakem nic nejede. Vlak je končící, lokomotiva se vrací strojně.
Vlak u vjezdu prostě nikomu
nepřekáží…
Najednou se ozve nepříčetné zvonění. „Tady dvojka, tady
dvojka. Pane výpravčí, já to nemožu postavit. Ono to nejde. Co
mám dělat,“ plačtivě se ptá Vorel. Celý telefonát je vyprovázen
přerývanými větami a pískavým
dechem maratonského běžce.
„Franc, běžte mu to postavit. Je
to přes angličák a to Vorel prostě neumí. Jistě alespoň pětkrát
běžel tam i zpět,“ říká s jistým
hořkým zadostiučiněním výpravčí. A pak jen zavolal na stavědlo a suše pravil: „Posílám
vám Frantíka. Jo, a pošlete ho
zpátky rovnou s mým rekreačním poukazem. Že nechám děkovat.“
FRANTIŠEK MENDLÍK
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za poznáním

kam jet
Kolínská drážka 
pro děti i dospělé
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Na Slovensko pro zdraví i krásu

I

na kolínské řepařce pojede
Mikuláš s čertem. Čertovské jízdy z Kolína-Sendražic
na Výrovnu a zpět vyjedou
4. i 5. prosince. Nasazena
bude pára BS 80 s krytými
a otevřenými vagony a bufetovým vozem, vagon pro
kočárky a vozíčkáře. Vlaky vyjedou každou celou
hodinu od 10 do 16 hodin.
Pořádá Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky.

Bechyňská duha
pojede z Tábora

V

lak nazvaný Bechyňská
duha vyrazí 4. prosince
po dráze Františka Křižíka,
nejstarší normálně rozchodné elektrifikované trati v ČR.
Z Tábora odjíždí v 10.20 h,
v Bechyni se zdrží od 11.26
do 15.16 h a do Tábora se má
navrátit v 16.27 h. Soupravu
Elinky bude tvořit elektrický vůz EM 400.001 s přípojným vozem Bnp. Akci
pořádá Klub přátel elektrické dráhy Tábor – Bechyně,
který sídlí v lokomotivním
depu ČD Tábor. Další informace získáte na číslech
381 253 116 nebo 381 254 798.

Do Černovic s čerty
a Mikulášem

P

rvní prosincovou sobotu vyrazí původem polská parní úzkorozchodná
lokomotiva Px 48 s mikulášským vlakem na trať Jindřichův Hradec – Černovice
u Tábora a zpět. Mezi pasažéry se má objevit Mikuláš
a čert. Odjezd z Jindřichova Hradce je v 9.55 h,
z Černovic ve 12.30 h. Pořadatelem jsou Jindřichohradecké místní dráhy. Pokud
se chcete dozvědět více, zavolejte na 384 361 165 či
737 204 555.

Knížecí advent
na hradě Křivoklát

VYSOKÉ TATRY. Během pobytu v relaxačním centru si udělejte čas na výlet do okolní přírody. Velehory nabízejí velké množství turistických stezek. foTO pixmac (2x)

Kult krásy a snaha
utužovat své zdraví
jsou stále aktuální –
stejně jako v antickém
Řecku. Proto si popularitu získává jak mezi
ženami, tak i muži
nový druh turistiky:
medical wellness.

u Dunajské Stredy platí, že sem
může přijet relaxovat i zcela zdravý člověk bez jakýchkoli obtíží.
Tatralandia totiž nabízí devět bazénů, osmnáct toboganů a klouzaček a šestnáct různých typů
saun s řadou procedur. A i když se
některé jmenují třeba Obětní jeskyně, odcházejí z nich všichni jakoby znovuzrození – takže strach
lze klidně odhodit v šatně.

P

V kotlině pod Vysokými a Belianskými Tatrami jsou v dosahu
50 km čtyři národní parky, čtyři minerální termální prameny
nebo čtyři různé jeskyně. Pokud
se vydáte do Popradu, ubytujte
se v hotelu, kde vám zaručí krásnou vyhlídku na velehory i služby
v podobě bazénů a saun. Z nabídky namátkou vybíráme AquaCity
Poprad, ale ani do zmíněné Tatralandie to není daleko.
Ve Vitálním světě najdete
komplex inhalačních místností, který dopřeje každé unavené
mysli blahodárný pocit uvolnění při vdechování bylinkových,
mentolových a květinových vůní
na pozadí smyslné hudby. Aromaterapie, caldarium, solná inhalace, horká lavice s fontánkou
a tepidárium nabízejí pravou
podstatu osobního zdraví. Tělo
a duši zchladíte v ledové jeskyni.
Zmiňme ještě tři venkovní celoroční termální bazény v AquaCity Poprad. Výbrat si lze sedací,
relaxační nebo rekondiční bazén
s teplotami od 28 do 38 °C. Můžete
si dopřát vodní trysky, masážní
perličky nebo vířivky. Pokud vám
chybí vzrušení, vyzkoušejte jízdu
na toboganu.
Viola Millerová


říroda sice Slovensko neobdařila mořem, ale v podzemí zde najdete „zázračnou vodu“. Mají zde zachyceno
1 300 vývěrů různých léčivých
pramenů, které slouží jako základ 22 lázeňským komplexům.
Vybrali jsme pro vás tři města,
která se na wellness pobyty specializují a do kterých se lze dostat pohodlně vlakem.

Poprad

NEJVĚTŠÍ AQUAPARK. Tatralandie nabízí devět bazénů, osmnáct
toboganů a šestnáct typů saun.

FOTO tatralandie

POPRAD. Město má širokou
FOTO poprad
nabídku služeb. 

Dunajská Streda

N

ezisková organizace Plzeňská dráha připravila
na sobotu 4. prosince jízdu zvláštního vlaku z Plzně na Křivoklát. V čele vozů
Bix včetně bufetového pojede motorová lokomotiva Kocour řady 742. Akce
se jmenuje Knížecí advent
na Křivoklátě. Další podrobnosti si najděte na
www.plzenskadraha.cz.

Vlakvedoucí 
a chrám poezie

N

akladatelství Agentura Krigl Praha a Památník národního písemnictví
zvou všechny kulturymilovné lidi na adventní křest
knihy Stavitelé chrámu poezie. Sborník prací 78 autorů
sestavil Jiří Halberštát a ilustrovala Zora Jandová. Akce
se koná v rámci pořadu Třetí předvánoční poetické setkání s Jiřím Halberštátem
v pátek 10. prosince od 18
hodin v Památníku národního písemnictví v Praze
(sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1). Na akci
vás zve i jeden z autorů,
kteří jsou ve sborníku zastoupeni, letohradský vlakvedoucí Martin Vídenský.
Na adventním křtu účinkují Zora Jandová, sestry Kriglovy – zpěv a Vráťa Ebr jako
(mn)
moderátor.

Město Dunajská Streda leží v regionu vzácných léčivých pramenů
mezi Budapeští, Piešťanami a rakouským Burgenlandem, pouze
36 km východně od Bratislavy. Při
cestě vlakem je třeba v Bratislavě
přestoupit, spoje však na sebe navazují, a tak cesta z Prahy na jih
SLovenska trvá jen pár hodin.
V lázeňském centru Thermalpark najdete osm bazénů, tobogan, sportoviště, minigolf
a restauraci. Ceny jsou tu nižší
než třeba v nedalekém Maďarsku. Asi 300 metrů od bazénů se
dá i ubytovat ve čtyřhvězdičkovém hotelu Thermal. V místním
relaxačním centru si lze dopřát
japonskou koupel. Jen si to představte – svíčky okolo zatemněné

NA MASÁŽI. Během zimy, když je venku nevlídno, jsou relaxační výlety obzvláště příjemné.
vany, uklidňující hudba a příjemné vůně. Do toho akvárium
s exotickými rybami.

Liptovský Mikuláš

Uprostřed Liptovské kotliny
leží Liptovský Mikuláš. Ze severu ho obklopují mohutné hrad-

by Západních Tater, z jihu Nízké
Tatry. Díky nádherné a neporušené přírodě se stal vyhledávaným místem turistů. Mnohé
návštěvníky lákají i unikátní
přírodní výtvory – často je obdivována krása Demänovské ledové jeskyně nebo Demänovské

jeskyně Svobody, skalní útvar
Okno nebo Vrbické pleso. Ti, kteří sem namíří za wellness službami i poznáním, nebudou ani
tady zklamáni.
Největším tahákem je zde
aquapark Tatralandia – největší
na celém Slovensku. Stejně jako

Kde mají medvědárium? Přece v Berouně
Město na soutoku
Berounky a Litavky
výrazně zkrásnělo
před sedmi lety, když
dokončili opravu jeho
historického centra.

B

eroun nabízí mnoho turistických lákadel a je dobrým
výchozím místem pro toulky po Českém krasu a Křivoklátsku. Turisticky atraktivní město
dělá z Berouna i dobrá dopravní dostupnost. Na berounském
nádraží se kříží hned několik
železničních tratí, po kterých přijíždějí vlaky ze směru Praha, Plzeň a Rakovník. Od nádraží není
do centra Berouna daleko.

Na hlavním rynku

Při procházce po Husově náměstí
stojí za povšimnutí několik budov.
Patří k nim především budova
radnice. Do dnešní podoby byla
přestavěna v roce 1903 podle návrhu místního rodáka Františka
Coufala. Radnice se pyšní novobarokním dvoupatrovým průčelím
se třemi štíty a bohatou štukovou
a figurální výzdobou. Před radnicí se nachází památník legionářům, který zde stojí od roku 1925.
Jižní stranu náměstí vyplňuje
skupina domů s renesančními
štíty. Nejstarším a zároveň architektonicky nejcennějším z nich
je Jenštejnský dům. Roku 1612 ho
nechal postavit nejbohatší muž
města Jindřich Čížek z Jenštejna
na místě gotického domu zničeného při požáru města na konci

16. století. Dnes v něm sídlí Muzeum Českého krasu.
Dominantami Berouna jsou
dvě brány, které byly součástí
městského opevnění: Horní (Plzeňská) brána a Dolní (Pražská)
brána – každá na opačné straně
náměstí. Horní bránu zdobí mytologický výjev s bohem Chronosem a sudičkou předoucí niť života
od malíře V. Preise z konce 19. století a nápis Všeho co času, Pán
Bůh na věky.

Za třemi chlupáči
a potom do jeskyně

Plzeňská čili Horní brána dominuje městu. FOTO archiv berouna

Medvěda nemá Beroun jen
ve svém městském znaku. Hned
tři chlupáče můžete spatřit
na svahu Městské hory, kde bylo
před deseti lety vybudováno medvědárium. A nejsou to medvědí

bratři jen tak ledajací. Vojta, Matěj a Kuba si zahráli v oblíbeném
večerníčku Méďové, který natočil
režisér Václav Chaloupka.
Sedm kilometrů jižně od Berouna v chráněné krajinné oblasti Český kras se nacházejí
Koněpruské jeskyně. Objeveny
byly v roce 1950 při těžbě vápence v Houbově lomu. Po nezbytných průzkumných pracích se
do jeskyní veřejnost poprvé podívala o devět let později. Jeskyně
jsou vyvinuty ve třech výškových
úrovních s převýšením více než
70 metrů. Jejich celková délka
přesahuje dva kilometry, v tomto ohledu jim patří v Čechách prvenství. Zpřístupněná trasa je ale
dlouhá jen 590 metrů a její prohlídka trvá přibližně hodinu.

Tomáš Rezek

