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Terminál jako
umělecký skvost

Přírůstek do flotily
CityElefantů

Spojenými silami
na evropský trh

V České Třebové elegantně
propojili nádraží se silniční
dopravou.
STRANA 4

Cestující na Ostravsku
sveze již osm jednotek
řady 471.
STRANA 3

Německé a švýcarské
dráhy ohlásily další pokus
o alianci.
STRANA 5

krátce

sloupek
Vážíme si
vaší práce

Sníh a mráz
na kolejích

I během zimní kalamity
vykonávají železničáři
svou práci a vlaky
nepřestávají jezdit.

M

inulý týden zasáhlo celou Českou republiku
husté sněžení. O víkendu
pak přišly tuhé mrazy. Obojí výrazně zkomplikovalo
železniční dopravu, na některých místech dokonce dočasně zastavilo. Pro všechny

O

d středy 1. prosince docházelo ke zpoždění vlaků z důvodu hustého
sněžení. Situace se týkala
všech regionů v ČR, i když
se na jednotlivých tratích
samozřejmě lišila. V sobotu
4. prosince udeřily i teploty
pod -20 stupňů, kvůli kterým zamrzávaly výhybky.
Na několik hodin byl přerušen provoz na koridorové
trati Praha – Plzeň. Podobné problémy s počasím trápily také okolní státy.

Modernizace
jedenácti Kufrů

Č

eské dráhy vyhlásily veřejnou soutěž na dodávku 11 dvoudílných
motorových jednotek vzniklých přestavbou ze starších
motorových a přípojných
vozů řady 810 a 010, známých například pod lidovým označením Kufr.
Motorové jednotky budou určeny pro tratě v Pardubickém, Středočeském
a Moravskoslezském kraji a jejich modernizace se
uskuteční v rámci Regionálních operačních programů EU. Předpokládaná
hodnota zakázky je 286 milionů korun a vítěz soutěže
musí dodat všech 11 souprav do 16 měsíců od podpisu zakázky.

Petr Žaluda
na Ekofóru VŠE

Antonín
Blažek
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

NAVZDORY POČASÍ. Vlaky po celé republice v těchto dnech trápí sněhová nadílka a tuhé mrazy.

Regionální doprava 2011
Pro železničáře skončí
rok už za několik dní.
Tuto neděli ráno totiž
začne platit nový
jízdní řád a s ním
vstoupí v platnost
změny v dálkové
i regionální dopravě.

M

inulý týden jsme vám přinesli přehled hlavních
změn v dálkové dopravě. Dnes je na řadě ta regionální. Podrobné informace naleznete
ve zveřejněných tiskových zprávách
na stránkách www.ceskedrahy.cz
a samozřejmě v samotném jízdním řádu.

Praha a Středočeský kraj

G

enerální ředitel Českých drah Petr Žaluda
měl další přednášku na akademické půdě. Tentokrát
se uskutečnila 30. listopadu v rámci Ekofóra na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Hlavním tématem
bylo financování. Petr Žaluda mimo jiné představil podrobnou vlastnickou
strukturu Českých drah
a prezentoval vybrané ekonomické ukazatele za letošní rok, které porovnal
s léty 2008 a 2009. Věnoval
se také problému, z jakých
zdrojů zajistit financování
nezbytných investic.

Stolní kalendář
z vašich snímků

V

yšel stolní kalendář Českých drah pro rok 2011
s fotografiemi od našich
čtenářů. Všichni zájemci
mohli od ledna do října posílat své snímky. Ty nejlepší
jsme vybrali do kalendáře.
Z více než padesátky úspěšných fotoamatérů jsme vylosovali pět, kteří se účastní
workshopu pod vedením
prestižního fotografa Jana
Zatorského. Slavnostní vyhlášení výherců se odehrálo
v pondělí 29. listopadu v Leica Gallery Prague. (hop, tis)

FOTO michal málek

V hlavním městě dojde k navýšení rozsahu dopravy o 9,3 procenta, ve Středočeském kraji zůstane
zhruba na úrovni roku 2010 (pokles
o 0,3 procenta). V průměru bude
v regionu (včetně Prahy) vypraveno 2 075 osobních a spěšných vlaků
denně. Největšími novinkami jsou

ZMĚNA ROZSAHU DOPRAVY

• Praha – navýšení o 9,3
procenta
• Středočeský kraj – pokles
o 0,3 procenta
• Jihočeský kraj – pokles o 2,3
procenta
• Plzeňský kraj – navýšení o 2,8
procenta
• Karlovarský kraj – objem
dopravy objednaný krajem
zůstává stejný
• Ústecký kraj – pokles o 1,5
procenta
• Liberecký kraj – pokles o 0,05
procenta *

prodloužení vlaků linky S7 mezi Berounem a Prahou ve špičkách pracovních dní až do Úval, rozšíření
provozu tzv. městské linky Roztoky u Prahy – Praha-Libeň o víkendy
a její prodloužení až do Prahy-Hostivaře a zkrácení intervalu vlaků
mezi Prahou hl. n. a Vraným nad
Vltavou. Bude posílena doprava
na trati Praha-Smíchov Na Knížecí
– Praha-Řepy – Hostivice a prodlouženy vlaky mezi Vraným nad Vltavou a Dobříší až na pražské hlavní
nádraží.

• Královéhradecký kraj –
pokles o 0,3 procenta
• Zlínský kraj – stejný rozsah
• Pardubický kraj – navýšení
o 0,1 procenta
• Vysočina – pokles o 2,1
procenta
• Moravskoslezský kraj –
pokles o 0,01 procenta
• Olomoucký kraj – pokles
o 1 procento
• Jihomoravský kraj – stejný
rozsah

*Bez započtení tratě 089,
kterou bude obsluhovat jiný dopravce.

Cestující, kteří pojedou z oblasti Úval do centra Prahy, si budou
moci vybrat vhodnou výstupní stanici: spoje linky S1 pojedou i nadále na Masarykovo nádraží, spoje
linky S7 pojedou přes hlavní nádraží na Smíchov a dále do Berouna. Mezi Úvaly a Prahou vznikne
v ranních a odpoledních hodinách
v pracovní dny patnáctiminutový interval. Pozitivním přínosem
první skutečně průjezdní linky skrz
Prahu bude velice rychlé a komfortní spojení okrajových částí Prahy.

Mezi roztockým a hostivařským nádražím pojede o víkendech a ve svátky celkem 14 párů
osobních vlaků, a to v hodinovém
taktu v době mezi cca 6.30 a 20.30
h. Vzhledem k preferenci předpokládaného směru cestujících budou v Praze-Hostivaři preferovány
ráno a dopoledne přípoje od městské linky na vlaky směr Strančice
a Benešov u Prahy, odpoledne v obráceném směru. V pracovní dny
budou na osobní vlaky nasazeny
třívozové elektrické jednotky řady
451, počet spojů zůstane zachován.
Po úspěšném provozu v rámci výluky tramvajové tratě Anděl – Sídliště Řepy zůstává v pracovní dny
v mírně pozměněné podobě v provozu linka S65 Praha-Smíchov
Na Knížecí – Hostivice (trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy).
Po celý den bude ze zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí do Hostivic a zpět vedeno v hodinovém
intervalu 15 párů osobních vlaků,
doplněných o dalších pět párů vlaků vedených pouze mezi stanicemi
Praha-Řepy – Hostivice. Nádraží Praha-Zličín bude přejmenováno na Praha-Řepy.
Pokračování na str. 2


Voskovec a Werich ve Znojmě
Na zajímavé kulturní
akce v prostorách
nádraží jsme si již
zvykli. Jednu nedávno
otevřeli ve Znojmě.

Návštěvníky nádražní galerie čeká poutavá koláž s mnoha
méně známými či zapomenutými fakty. Zobrazeno je divadlo – v doslovném i přeneseném
smyslu. Kdo chce, může proniknout za kulisy.

O

d konce října najdete v hale
stanice Znojmo výstavu
k 30. výročí úmrtí Jana Wericha a 105. výročí narození Jiřího
Voskovce. Osvědčenou formu nádražní galerie oživili Eugen a Zuzana Brikciusovi. Pro připomenutí
uveďme, že v minulosti se konaly plakátové výstavy TGM slovem
i obrazem k 70. výročí úmrtí Tomáše G. Masaryka, Vznik Československa a cesta do Evropy slovem
i obrazem k 90. výročí založení republiky a Od sametové revoluce
k předsednictví EU.

Jak proniknout za kulisy

V nádražní hale Českých drah
ve Znojmě jsou na šesti plakátovacích panelech vylepeny „slovo i obraz“ přesně tak, jak je celý

Prochází tu davy lidí

projekt nazván. Jako v předcházejících leporelech je i „slovo“ pojato nejen informativně, ale také
literárně. Stejně je to i s „obrazem“. V některých případech jde
o reprodukci plakátu oznamujícího konání představení, jindy zase o fotografii o kulturních
událostech či s nimi související

události politické. Došlo i na reakce ze světa literatury a umění, kde mají své místo kresby
Adolfa Hoffmeistera, úryvky ze
studie Petra Krále s názvem Voskovec a Werich čili Hvězdy s klobouky nebo vyprávění Oskara
Kokoschky o návštěvách Osvobozeného divadla.

Cyklus pouličních výstav manželů Brikciusových měl být původně pouze pražskou záležitostí, ale
po domluvě s autory se tyto výstavy od samého začátku konají
také ve Znojmě. „Nádraží má tu
výhodu, že tudy prochází davy
lidí. Po dohodě s vedením ČD se
plakátové výstavy konají ve znojemské nádražní hale a pochvalné e-maily přišly až z Kanady,“
vysvětluje koordinátor výstavy
Vlastimil Otáhal ze společnosti TVC Consult. Původně byla výstava naplánována na jeden rok.
V tuto chvíli je však doba jejího trvání otevřenou otázkou. Neváhejte proto a při cestě přes Znojmo si
udělejte čas na krátkou kulturní
MARTIN HARÁK
zastávku.

zaměstnance Českých drah
to v každém případě znamenalo větší pracovní nasazení kvůli počasí a někde
i technickým problémům.
Často se na nás snesla kritika i za věci, za které neodpovídáme, ale to už je bohužel
náš úděl. Ne vše se zvládalo
na výbornou, ale jsem přesvědčen, že každý železničář
udělal maximum pro to, aby
se vlaky dostaly do svého cíle
s co nejmenším zpožděním
a aby naši zákazníci utrpěli
co nejméně nepohody.
Členové vlakového doprovodu trpělivě vysvětlovali
cestujícím, proč má nějaký spoj zpoždění, případně
proč byl zrušen. Zaměstnanci v pokladnách, ČD centrech a kontaktním centru
profesionálně přistupovali ke komunikaci se zákazníky. Strojvedoucí dokázali
dojet i za ztížených podmínek do cíle. Velmi komplikované směny dozajista zažili
dispečeři, výpravčí, operátorky i signalisté. Děkuji tímto i zaměstnancům
všech dalších profesí, kteří
odvedli svůj díl poctivé práce, a také za to, že i v těchto
podmínkách mysleli na dobré jméno naší společnosti.
Nemohu vám zaručit,
že podobná situace se již
nebude opakovat. Ujišťuji vás všechny, že o vás
víme a vaší práce si velmi
vážíme.

anketa
Jak se vás dotknou
změny v jízdním řádu?
JONÁŠ TALACH

Uherský Brod
Vlaky EC jsem
z Ostravy doma
za hodinu a čtyřicet pět minut.
Jinými za dvě a půl hodiny i déle. Potěšily by mě lepší návaznosti mezi vlaky
v Přerově.

HELENA HOLÍNKOVÁ

Hanušovice
Nijak negativně.
Naopak mě potěšila kratší jízdní
doba vlaků R906
(dříve Sp1706) a R1402 (R1708)
o 15 minut. Navíc z Jeseníku
až do Brna bez přestupování.

MONIKA AXMANNOVÁ

Praha
Jízdní řády se
mění každý rok.
Vždycky se s tím
nějak vypořádám. Prostě se podívám,
kdy mi to jede, a přizpůsobím se.
(ski)
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Regionální doprava v Jízdním řádu 2011
Pokračování ze str. 1

Jihočeský kraj

Denně vypraví České dráhy v Jihočeském kraji v průměru 384 vlaků, které ujedou přibližně 14 337
vlakových kilometrů, což představuje snížení o 2,26 procenta. Pozitivní je zapojení posledních dvou
tratí v Jihočeském kraji do taktového systému navázaného na takt
dálkové dopravy v České republice: jsou to spoje na trati České Budějovice – Horní Dvořiště a České
Budějovice – Černý Kříž.
Díky nasazení vozidel Regionova bylo možno zásadně změnit přestupní vazby mezi tratí
202 Tábor – Bechyně a dálkovými
vlaky v Táboře. Čekání se zkrátilo
v řádu desítek minut. Radikální
omezení dopravy nastane v části tratě 190. Kromě jednoho páru
vlaků byla zcela omezena regionální doprava v úseku Strakonice
– Horažďovice předměstí.

Plzeňský kraj

Jízdní řád zahrnuje celkem 558
vlaků. Počet vlakokilometrů dosáhne 5 568 913, což představuje
ve srovnání s letošním rokem navýšení o 2,8 procenta. Začne jezdit
nový příměstský spoj, tzv. Plzeňská linka mezi Kozolupy a Blovicemi. Nový koncept jízdního řádu
vejde v platnost na trati Plzeň –
Blatno u Jesenice a Mladotice
– Kralovice. Zásadní změna jízdního řádu nastane v souvislosti
s výstavbou 3. železničního koridoru v úseku Plzeň – Cheb, která
se ale projeví až po ukončení nepřetržité výluky v květnu 2011.
Rozsah integrovaného dopravního systému zůstává stejný jako
v Jízdním řádu 2010. Ke změně došlo pouze v úseku mezi Plzní a Rokycany, kde budou doklady IDS
uznávány ve vlacích kategorie R
a Ex pouze v kombinaci zón P+Z.

Karlovarský kraj

Denně vypraví České dráhy v Karlovarském kraji 243 regionálních
vlaků, které ujedou přibližně
5 940 vlakokilometrů, což představuje roční výkon 2,161 milionu
vlakokilometrů. Regionální osobní doprava se v roce 2011 uskuteční téměř ve stejném rozsahu jako

plzeňská linka
přímo spojí
stanice kozolupy
a blonice.
v letošním roce. Dochází k omezení pouze u osobních vlaků, které
byly velmi málo využívané, například ve večerních hodinách,
sobotách a nedělích, nebo spojů jezdících těsně za sebou, které budou sloučeny do jednoho.
Cestujících se změny dotknou
ve velmi malé míře. Některé vlaky také nepojedou mezi „horním“
a „dolním“ nádražím v Karlových
Varech.
Omezení dopravy se týká tzv.
„technologických“ vlaků, které byly provozovány jako návozy souprav do a z depa kolejových
vozidel. Po přemístění depa
na „horní“ nádraží se soupravy
už nemusejí přemisťovat a uvedené jízdy se nerealizují. Tato
redukce se týká spojů, které provozovaly České dráhy na vlastní
podnikatelské riziko bez úhrady
prokazatelné ztráty.

Ústecký kraj

Denně vypraví České dráhy v Ústeckém kraji 868 vlaků. Počet vlakokilometrů dosáhne 7 076 829,
což je ve srovnání s letošním rokem snížení o 1,5 procenta. Pokles
je převážně způsoben převzetím
zajištění dopravní obslužnosti jiným dopravcem na trati Rybniště – Varnsdorf. Na většině tratí
nedochází k zásadním změnám
ani v počtu vlaků, ani v časových
polohách. K optimalizaci dochází pouze u vlaků, které byly velmi
málo využívané, například v sobotu a v neděli, nebo u večerních spojů. Cestujících se změny dotknou
ve velmi malé míře.
V Ústeckém kraji zůstává po povodních nesjízdný úsek mezi stanicemi Česká Kamenice – Mlýny
– Jedlová, proto byl na této trati vydán výlukový jízdní řád s náhradní autobusovou dopravou, který
bude platit do odvolání.

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Rozsah dopravy objednaný Libereckým krajem u Českých drah poklesne o výkony na trati Liberec
– Hrádek nad Nisou – Varnsdorf,
které nově zajistí soukromý dopravce. Zbylé vlaky Českých drah
pojedou zhruba ve stejném rozsahu jako v roce 2010. Mezi největší
novinky patří zlepšení spojení Semil, Staré Paky a Turnova s Tanvaldem a nové spojení Bakova nad
Jizerou, České Lípy a Rumburku.
Vlivem změny dopravce na trati
089 Liberec – Hrádek nad Nisou –
Varnsdorf dojde ke snížení objednávky Libereckého kraje u Českých
drah o 235 197 vlakokilometrů.
Na této trati však České dráhy
i nadále budou provozovat spěšné
vlaky Liberec – Zittau – Drážďany.
U zbylých spojů však k zásadní
změně rozsahu nedochází. Spoje
Českých drah tak v jízdním řádu
2011 najedou 3,680 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny vyjede v Libereckém kraji 492 regionálních
vlaků, v sobotu, neděli a svátky to
bude zhruba 430 spojů.

Královéhradecký kraj

Rozsah regionální dopravy a počet objednaných vlaků je téměř
shodný jako v Jízdním řádu 2010.
Mezi největší novinky patří zavedení přímých spěšných vlaků
mezi Hradcem Králové a Letohradem, mírné posílení dopravy
mezi Hradcem Králové a Trutnovem, zrychlení osobních vlaků
Jaroměř – Pardubice a navázání
přípojů na koridorové rychlíky.
Regionální vlaky ujedou v jízdním řádu 2011 celkem 5,396 mil.
vlakokilometrů. Oproti roku 2010
je to sice o 0,3 procenta méně,
nicméně ke snížení došlo v rámci úsporných opatření jen u tzv.
služebních jízd (vlaky bez přepravy cestujících, které se např. vrací večer z jednosměrného výkonu
do domovské stanice). V pracovní den bude vypraveno 614 vlaků,
v sobotu 434 a v neděli 419.
Všechny dálkové i regionální
vlaky mohou používat i zákazníci integrovaných dopravních
systémů VYDIS a IREDO. U integrovaného systému IREDO došlo k 13. června 2010 k rozšíření
na celé území Královéhradeckého kraje, v zájmových oblastech
po dohodě krajů i s mírnými přesahy do Pardubického a Libereckého kraje.

REGIONOVA. Modernizované jednotky pojedou častěji.

VÝHODNĚ. Osobní vlaky budou v novém jízdním řádu jezdit
s lepší návazností na rychlíky.

Foto Jan flieger (2x)

Pardubický kraj

Objednatelům regionální dopravy v Pardubickém kraji a Českým
drahám se podařilo najít způsob,
jak zefektivnit provoz a uspořit
náklady, proto dopravní výkony regionálních vlaků ČD v kraji mírně vzrostou. Mezi největší
novinky patří rozšíření počtu přímých vlaků mezi Pardubicemi,
Ústím nad Orlicí a polským Kladskem a také mezi Letohradem
a Hradcem Králové. Novinkou
budou také nové noční spěšné
vlaky mezi Pardubicemi a Českou
Třebovou a zastavování rychlíků
v Březové nad Svitavou.
Nejzřetelnější změnou bude
náhrada málo využívané a tudíž
neefektivní železniční dopravy
na trati 017 mezi Heřmanovým
Městcem a stanicí Chrudim
město autobusovou linkou. Společným postupem při optimalizačním procesu je dosaženo
nejen úspory personálních nákladů, ale i nákladů na provoz
vozidel, proto se vytvořil prostor
pro mírné navýšení dopravních
výkonů tam, kde je tomu odpovídající poptávka. Navýšení, které
činí 6,5 tisíce vlakokilometrů, je
tak dosaženo bez potřeby zvýšení
finanční částky úhrady výkonů
v závazku veřejné služby.
V Pardubickém kraji denně vyjede průměrně 530 vlaků (v pracovních dnech na 650 vlaků,
o víkendu 470 spojů). Celkový
počet vlakokilometrů regionálních spojů bude v novém jízdním
řádu činit 4,779 mil., což je o 0,13
procenta více než v Jízdním řádu
2010. V jízdním řádu 2011 bude
modernizovanými a novými vozidly zajištěno více než 40 procent
výkonů.

Vysočina

V kraji Vysočina je rozsah objednávky nižší přibližně o 2,1
procenta, což je způsobeno neobjednáním dopravy na trati

V Moravskoslezském kraji zůstává
rozsah regionální dopravy na podobné úrovni jako v roce 2010.
Mezi největší novinky patří nasazení moderních souprav CityElefant nově na všechny osobní vlaky
linky S1 Český Těšín – Ostrava –
Opava, prodloužení vybraných
rychlíků Krnov – Ostrava-Svinov
až do stanice Ostrava střed a zavedení nového spojení Bohumína
a polskou Vratislaví.
V jízdním řádu 2011 ujedou regionální vlaky v Moravskoslezském
kraji celkem 6 978 776 vlakokilometrů, což je o 0,014 procenta méně
než v současném jízdním řádu.
Tento rozdíl činí méně než 2,7 km
denně. Každý den bude na území
Moravskoslezského kraje vypraveno 760 osobních a spěšných vlaků,
které ujedou 19 173 kilometrů.
Povodněmi poškozená trať
326 Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží byla zrušena, proto zde již nebude provozována
železniční regionální osobní doprava. Za podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsou
ve stanicích Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov instalovány plazmové obrazovky pro cestující.
Na trati 320 Bohumín – Český
Těšín – Čadca pokračují rozsáhlé
výluky v důsledku přestavby tratě
na koridorové parametry. Aby dopady na provoz v době výluky byly
minimální, je jízdní řád sestaven
v úseku Třinec – Bystřice jako pro
jednokolejnou trať.
Jednotka CityElefant pokrývá
100 procent spojů linky R1 Opava
východ – Ostrava střed – Český Těšín. Stejně tak na spojích linky S1
vedených na trati Opava východ
– Ostrava-Vítkovice – Český Těšín a zpět. U ostatních úsekových
spojů linky S1 je pokrytí soupravou
CityElefant u cca čtvrtiny spojů,
motorovou soupravou řady 843 většina krátkých spojů mezi Opavou
východ a Ostravou-Svinovem.
Dvouvozová motorová souprava
Regionova zajišťuje provoz ze 100
procent na trati 279 Studénka – Bílovec, z cca 85 procent na tratích
278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín
město a 324 Frýdlant nad Ostravicí
– Ostravice, z cca 65 procent na trati 317 Opava východ – Hlučín,
a v pracovních dnech na všech spojích na trati 318 Kravaře ve Slezsku
– Chuchelná. V průběhu platnosti jízdního řádu se předpokládá
nasazení nových přívěsných motorových vozů na vybrané vlaky
na trati 323 Ostrava hl. n. – Valašské Meziříčí.

Olomoucký kraj

ŘADA 471. CityElefant nabízí i oddíl 1. třídy. 

Foto michal málek

OBJEDNÁVKA. Rozsah dopravy určuje hlavně kraj. Foto Pavel kopec
z Moravských Budějovic do Jemnice. Na ostatních tratích zůstal
rozsah dopravy zachován. Změnilo se trasování vlaků na trati
Okříšky – Moravské Budějovice –
Znojmo. Zaveden byl nový ranní
spoj z Bystřice nad Pernštejnem
do Nového Města na Moravě.
Na konci letošního roku budou do provozu zařazeny výrazně modernizované patrové vozy
a v průběhu roku 2011 by mělo
dojít k nasazení prvního vozidla
Regio-Shuttle RS1.
Regionální vlaky v kraji Vysočina ujedou v roce 2011 celkem 3,92
mil. vlakokilometrů. České drá-

hy vypraví na Vysočině v pracovní
dny v průměru 390 regionálních
spojů, o víkendu 249. Nejkratší
cestu na území Vysočiny mají vlaky z Počátek-Žirovnice do Jihočeského kraje, délka trasy je 1,3 km.
Naopak nejdelší vzdálenost 99 km
urazí vlak z Rapotic do Havlíčkova Brodu.
V průběhu stávajícího jízdního řádu 2010 došlo k zaintegrování Vesce a Moravských
Budějovic do systému IDS JMK.
V současnosti se jedná o integraci Věžné, Rožné, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsoch
a Rovného-Divišova.

V Olomouckém kraji dochází na základě objednávky kraje k mírnému
poklesu rozsahu vlakové dopravy
přibližně o 1 procento. České dráhy nabídnou nový pár vlaků mezi
Vyškovem na Moravě a Přerovem,
nové vlaky v pracovní dny mezi Hanušovicemi a Starým Městem pod
Sněžníkem. Zlepší se přípojné vazby v Hranicích na Moravě. Do provozu je nasazeno šest zcela nových
třívozových jednotek Regionova.
Nově dochází ke změně konceptu
dálkové dopravy u rychlíků z Brna
do Jeseníku.
Regionální vlaky v Olomouckém
kraji ujedou v jízdním řádu 2011
celkem 5,889 mil. vlakokilometrů.
České dráhy vypraví na střední Moravě v pracovní dny v průměru 617
regionálních spojů, o víkendu 496.
Na základě požadavků objednatele
nebude provozována regionální doprava na trati 273 Litovel předměstí
– Mladeč a na trati 296 z Velké Kraše
do Vidnavy. Z důvodu nedostatečného finančního krytí na straně
polského dopravce budou zrušeny
všechny spěšné vlaky z Ostružné
do Opole a z Jeseníku do Nysy.
Od nového jízdního řádu bude
na regionálních tratích nasazeno
celkem osm třívozových jednotek
Regionova a čtyři dvouvozové. Dále
dochází k přesunu motorových
vozů řady 843 do provozu na spoje
na tratích 290 (Olomouc – Uničov)
a 292 (Jeseník – Šumperk) za vyřazené motorové vozy řady 831 a 851.
Využití jednotek Regionova
na jednotlivých tratích: 100 procent na trati Olomouc – Drahanovice, 90 procent na trati Šumperk
– Uničov, 70 procent na trati Olomouc – Uničov, 80 procent na trati
Olomouc – Hrubá Voda – Moravský
Beroun, 40 procent na trati Zábřeh
na Moravě – Šumperk, 30 procent

na trati Šumperk – Hanušovice
– Jeseník.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji je na základě objednávky krajského úřadu
zachován stejný rozsah vlakové dopravy. České dráhy nabídnou v pracovní dny více vlaků mezi Brnem
a Hrušovany u Brna nebo mezi Brnem a Tišnovem. Dochází k obnovení spojení Znojma a Vídně
v brzkých ranních hodinách. Zachována zůstane i sezonní doprava
historickými vlaky mezi Břeclaví a Lednicí. V Jihomoravském
kraji je objednaná doprava zhruba na úrovni roku 2010. V porovnání uplynulých pěti let, mezi
roky 2006 a 2011, došlo k nárůstu
objemu regionálních vlaků o 10
procent.
České dráhy vypraví na jižní Moravě v pracovní dny v průměru 808
regionálních spojů, o víkendu 523.
Průměrné denní odjeté vlakokilometry v letošním roce činí 24 586,
roční objem je necelých 9 milionů. Doprava bude provozována
na 732 km železničních tratí. Integrovaný systém Jihomoravského
kraje přesahuje i do sousedních
krajů, jedná se navíc o 20 km tratí.

v jihomoravském
kraji stoupl za pět
let objem dopravy
o 10 procent.
Sezonní doprava mezi Břeclaví a Lednicí zůstane zachována.
Každou sobotu, neděli a svátek
od 16. dubna do 25. září vypraví
České dráhy historický motorový vlak z Brna do Lednice a zpět.
Pokračuje tak úspěšné víkendové přímé spojení Brno – Lednice a opačně s možností výletu
do atraktivního Lednicko-valtického areálu. Naprostou novinkou
jsou přímé vlaky z Brna do Šatova
nazvané Velo Podyjí, které pojedou ve dnech 28. 3., 28. 5., 18. 6.,
3. a 17. 9.
Přibližně 40 procent spojů
z Brna do Zastávky u Brna a Vysokých Popovic je vedeno motorovými vozy řady 854 s řídicím vozem.
Mezi Brnem a Miroslaví/Moravskými Bránicemi a Ivančicemi je
cca 95 procent všech osobních vozů
sestaveno z motorových vozů 842
s řidicím vozem. Na sedm párů
osobních vlaků mezi Tišnovem,
Brnem a Hrušovany u Brna jsou
nasazeny třívozové jednotky Regionova. Třívozové Regionovy téměř ze 100 procent pokryjí osobní
spoje mezi Tišnovem a Nedvědicí.
Stejně jako na spojích na trati Hodonín – Veselí na Moravě – Vrbovce. Z Brna do Veselí nad Moravou je
cca 35 procent osobních a spěšných
vozů vedeno motorovými vozy 854
s řídicím vozem.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji bude objednaná doprava na úrovni stávajícího
roku. Zavedena je zcela nová koncepce regionální dopravy na trati z Hranic na Moravě do Střelné.
Nově pojede vlak z Trenčína
do Brna a spěšný vlak z Brna do Bylnice. Provoz ve stejném rozsahu
zůstává zachován na trati Kroměříž – Zborovice. Regionální vlaky
ve Zlínském kraji ujedou v jízdním řádu 2011 celkem 3,578 mil.
vlakokilometrů. V porovnání s letošním rokem je rozsah objednané
dopravy stejný. České dráhy vypraví ve Zlínském kraji v pracovní dny
v průměru 499 regionálních spojů, o víkendu 383. Změněna je koncepce regionální dopravy na trati
280 z Hranic na Moravě do Střelné. Nově budou z 85 procent zajištěny přípoje v Hranicích na Moravě
na rychlíky z/do Brna přes Přerov.
Od nového jízdního řádu bude
na regionálních tratích nasazeno
celkem 14 dvouvozových jednotek
Regionova. Využití jednotek Regionova na jednotlivých tratích:
100 procent na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice, 100 procent
na trati Horní Lideč – Bylnice, 100
procent na trati Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm, 50 procent
na trati Vsetín – Velké Karlovice.
Na trati Valašské Meziříčí – Kojetín
budou z 25 procent nasazeny modernizované přívěsné vozy.
radka pistoriusová,
kateřina šubová, petr pošta
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Role železnice je nezastupitelná
Železniční dopravu můžeme vidět z různých úhlů.
Jinak na ni nahlíží provozovatel, jinak cestující
a odlišně i krajská samospráva, která nese
odpovědnost za regionální dopravu jako celek.

Č

eské dráhy objednaly pro
kraj Vysočina sedmnáct
nových motorových vozů
od švýcarské firmy Stadler, když
se jim podařilo uspět s žádostí
o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Na problematiku spojenou s regionální
železniční dopravou jsme se ptali
náměstka hejtmana kraje Vysočina Libora Joukla.
Jak podle vás funguje železniční
doprava na Vysočině?
Kraj Vysočina podporuje regionální i dálkovou železniční dopravu.
Spolupráce s Českými drahami má
viditelné výsledky, neboť v blízkém časovém horizontu přijdou
na Vysočinu moderní motorové
vozy. Nejde jen o nové vozy, ale
i o společný přístup dopravce
a kraje k přiblížení se všem skupinám cestujících. Spolu s městy
a nadacemi se nám daří pořizovat
do stanic zvedací plošiny pro imobilní cestující. Jen pro zajímavost,
Vysočina ročně přispívá Českým
drahám cca 260 milionů korun
na úhradu prokazatelné ztráty.
Vnímáte vlak jako konkurenci
linkového autobusu?

Osobně nevidím vlak jako konkurenci autobusové dopravy. Oba
dopravní prostředky chápu jako
partnery ve veřejné dopravě. Kraj
má povinnost zajistit základní dopravní obslužnost a třemi desítkami vlakových souprav lze zajet
pouze do 195 obcí na Vysočině, což
představuje zhruba 27,5 procenta
z celkového počtu sídel, musí zde
nastoupit autobusová doprava. Železniční doprava však hraje velice zásadní roli ve spojení s většími
sídly, nezastupitelná je v případě
zhoršeného počasí, kdy automobilová doprava kolabuje. Musím
zmínit i výhody spojené s přepravou velkého počtu cestujících,
kdy v případě autobusové dopravy
by bylo třeba přidávat další spoj.
V železniční dopravě si s větším
zájmem cestujících poradí jednoduše připojením dalšího vozu.
Roste význam železnice v příměstské dopravě.
Kraj Vysočina byl první, kde
České dráhy podaly projekt
na Úřad regionální rady Jihovýchod na obnovu vozidlového
parku. O jaká jde vozidla a kdy
je bude možné vidět a využít
na železnici ve vašem kraji?

LIBOR JOUKL
Náměstek hejtmana kraje
Vysočina pro oblast dopravy
a majetku

P

ochází z Havlíčkova Brodu. V letech 1980 až 1984
vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a následně Vysoké učení technické
v Brně. Kariéru začal v roce
1989 v konstrukci a projekci
investiční výstavby v továrně
ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou,
pracoval také ve firmě Penta.
Od roku 1992 se dal na soukromou podnikatelskou
dráhu. Podílel se na činnosti společností JMZ-Caronex,
Apoly Přibyslav a Mero Kralupy nad Vltavou. Od krajských
voleb v roce 2008 zastává
pozici náměstka hejtmana
kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku. Je ženatý,
má tři děti.

Kraj Vysočina, poté co proběhla velmi tvrdá jednání s Českými
drahami a muselo dojít k jasnému
vymezení mantinelů spolupráce, řadí České dráhy mezi klíčové
partnery samospráv jako takových. Kraj Vysočina s ČD podepsal
dohodu o spolupráci, následovalo memorandum o zajištění železniční dopravy a na sklonku
minulého roku došlo i na desetiletou smlouvu o zajištění dopravy.
Právě díky ní mohly České dráhy
podat projekt a získat potřebné evropské dotace na pořízení nových
regionálních motorových vozů
od firmy Stadler.
S jedním vozem jsme se seznámili při veřejné prezentaci letos
v létě, a pokud vše půjde dobře, pak
první typový model pro Vysočinu
bude uveden do provozu už v polovině příštího roku. Tedy hned
poté, co bude prezentován v červnu na výstavě Czech Raildays v Ostravě. Další motorové vozy budou
následovat do konce příštího roku
a zbytek začátkem roku 2012.

Jak reálnou vidíte modernizaci
jihlavského městského nádraží
a stavbu nového dopravního terminálu, když se teď všude šetří?
České dráhy a Ministerstvo dopravy prosazují společnou koncepci
modernizace uzlových a přestupních terminálů. V této koncepci je
na jednom z předních míst i revitalizace nádraží Jihlava město. Celý
tento náročný projekt zastřešoval

kraj Vysočina. V průběhu příprav
se vyskytly určité problémy a lídrem projektu se stalo město Jihlava. Kraj Vysočina v ten okamžik
přestal mít na projekt vliv a toto
téma se nás nyní spíše netýká. Zároveň však předesílám, že pokud
budeme požádáni o spolupráci
a podporu na jakékoli úrovni, rádi
se do projektu opět zapojíme.
Zastupitelstvo kraje odmítlo
vybudování integrovaného dopravního systému na Vysočině.
Co ho k tomu vedlo?
Tady je třeba znát podrobněji regionální uspořádání, zvyklosti
spojené s cestováním a také finanční náročnost zavedení a fungování systémů. Jihomoravský
kraj, kde integrovaný dopravní
systém funguje, má zcela jinou
strukturu osídlení. Do Brna se
400 tisíci občany se denně sjíždí další tisíce cestujících za prací
a do škol. V tomto případě může
integrovaný dopravní systém
fungovat a vlak se vyplatí jako páteřní doprava, ke které jsou cestující sváženi autobusy. Pokud
má Jihomoravský kraj 1,2 milionu obyvatel žijících v 650 obcích
a kraj Vysočina 500 tisíc obyvatel v 704 obcích, pak model našich sousedů není možné účinně
přebírat. Druhým důvodem byly
vysoké vstupní náklady na pořízení systému, které se vyšplhaly
na desítky milionů korun.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 38. díl

Bdtax785
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bdtax785

50 54 24-29

45

80 km/h

Rekonstrukce

Výrobce

2001–2005

KOS Krnov a jednotlivá DKV

P

řípojný vůz lehké stavby druhé třídy s jedním velko
prostorovým oddílem je určen pro přepravu jízdních
kol a objemnějších zavazadel na vedlejších tratích s nej
vyšší provozní rychlostí 80 km/h jako přípojný vůz k mo
torovým vozům řady 810 a 811. Má dva jednonápravové
podvozky typu 8-807.8 a je vybaven samočinnou tlakovou
brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění je teplovzduš
né naftové, s poloautomatickou regulací teploty. Větrání
zajišťují střešní větrače. Vůz je vybaven průběžným elek
trickým vedením pro napájení spotřebičů a pro ovládání
vstupních dveří z motorového vozu, dále hlavním a napá
jecím brzdovým potrubím. Čela vozu jsou bez přechodů.

Oddílů

1

Rozvor

Míst k sezení

26

Délka skříně

13 970 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

21/30 t

Výška střechy
od temene kolejnice

3 500 mm

Průměr styčné
kružnice kola

840 mm

Šířka skříně

3 073 mm

V

e čtvrtek 25. listopadu
vládla na nádraží Ostrava-Svinov slavnostní atmosféra. Konala se zde totiž
tradiční tisková konference Českých drah k novému jízdnímu
řádu v Moravskoslezském kraji,
jejíž součástí byly křtiny dalších
dvou elektrických jednotek CityElefant, které posílily příměstskou dopravu v tomto regionu.

S požehnáním pátera

První dva CityElefanty byly
na Ostravsku nasazeny do provozu v závěru roku 2006, krátce nato
přibyl třetí. V loňském roce byly
dodány další tři soupravy a letos

Jak uspěly České dráhy
v sedmnáctém ročníku
prestižní soutěže
CZECH TOP 100?

S

outěž CZECH TOP
100 má již dlouholetou tradici a je každoročně vyhlašována v několika
kategoriích. Hlavním cílem sdružení CZECH TOP
100 je pravidelně sestavovat
a zveřejňovat žebříček nejvýznamnějších firem v České republice. České dráhy
se pravidelně soutěže zúčastňují a v letošním ročníku byly nejvýznamněji
oceněny ve dvou kategoriích. V kategorii Nejlepší

Stanislav
Perkner
Ředitel Odboru
řízení značky
výroční zpráva jsme se dostali na hezké sedmé místo.
V porotě, která nejlepší výroční zprávy vybírá, zasedli i zahraniční odborníci.
V souvislosti s cenou za výroční zprávu patří dík naší
dceřiné společnosti Railreklam, která je autorem grafické podoby zprávy.
Ještě lepší ocenění obdržel časopis ČD pro vás, který
v kategorii firemních časopisů pro zákazníky obsadil
čtvrtou příčku. Obě ocenění nás samozřejmě velmi
těší a motivují do budoucna i s přihlédnutím k faktu,
že jsme se ocitli ve vybrané společnosti prémiových
firem, jakými jsou například ČEZ, Škoda Auto nebo
Siemens. Ocenění je důkazem, že i s relativně nízkými náklady lze dosáhnout
výsledku, který neunikne
pozornosti nezávislého sdružení i v konkurenci dalších
významných českých firem.

Nebezpečí
na přejezdech
Řidiči, respektujte
železniční přejezdy!
V letošním roce totiž
přibylo usmrcených
a zraněných.

8 000 mm

v létě doputovaly do bohumínské
provozní jednotky DKV další dvě,
v pořadí už sedmá a osmá.
Na nádraží Ostrava-Svinov
přivítali také zástupce ostravsko-opavského biskupství pátera
Františka Kufa. Ten pokřtil první ze souprav jménem Moravskoslezský kraj a současně požehnal
všem, kdo budou tímto vlakem
cestovat – tedy i jeho obsluze.
Slavnostnímu okamžiku byl přítomen rovněž náměstek generálního ředitele ČD pro osobní
dopravu Antonín Blažek, ředitel
KCOD Ostrava Miroslav Klich,
předseda představenstva a generální ředitel Železniční společnosti Slovensko Pavol Kravec a Jiří
Paruza, generální ředitel a předseda představenstva Škoda Vagonky, ve které se tyto moderní
vlaky vyrábějí.
Antonín Blažek ve svém vystoupení konstatoval, že i přes
pochybnosti některých škarohlídů cestující záhy ukázali, že CityElefanty mají na Ostravsku opodstatnění. Současně přítomné u-

Ocenění
od odborníků

doprava

Z

CityElefant jako předvánoční dárek
Cestující na Ostravsku
dostali do užívání
již sedmou a osmou
jednotku CityElefant,
které dostaly jména
Moravskoslezský
kraj a Studénka.

odpovídá

KŘEST. Náměstek Blažek provádí obřad. 
jistil, že jejich počet určitě není
konečný. V rámci Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko je ve spolupráci s krajem
připravováno pořízení dalších
čtyř souprav, které budou sloužit cestujícím na významné trase
z Ostravy přes Bohumín, Karvi-

Foto Adam svojanovský

nou, Český Těšín, Třinec a Návsí
do Mostů u Jablunkova.

Sedmnáct kilometrů
za deset minut

Poté se druhý nový CityElefant
s účastníky akce vydal na předváděcí jízdu do Studénky, kde byl

pokřtěn výstižně jménem Studénka. Vzdálenost 17 kilometrů
po tranzitním koridoru překonal hravě rychlostí až 140 km/h
za pouhých 10 minut, což ocenili zejména zástupci Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a Koordinátora integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Jiří Paruza
při křtu ve Studénce připomenul,
že právě ve zdejší vagonce výroba
moderních elektrických jednotek
CityElefant před lety začínala.
Po návratu zpět do Ostravy-Svinova následovala tisková konference zástupců Českých
drah a Koordinátora ODIS, kteří seznámili přítomné s novým
jízdním řádem. Novináři se zajímali nejen o nová spojení, ale
i o bezpečnost a boj proti nežádoucím živlům na nádražích.
V tomto směru byli ujištěni,
že přítomnost bezpečnostních
agentur na významných stanicích se osvědčila a bude pokračovat i v příštím roce. 
Petr Mitáček


atímco podle statistik
Drážní inspekce se v roce
2009 stalo celkem 227 nehod na železničních přejezdech, k 25. listopadu 2010
jich bylo již 236. Rapidně
stoupl i počet zraněných,
kterých bylo v loňském roce
85, letos již 105. To je nárůst
o hrozivých 23 procent! Správa železniční dopravní cesty dodává, že hmotná škoda
při těchto neštěstích již přesáhla 55 milionů korun.
Nejsmutnější statistikou však zůstává fakt, že
na přejezdech zahynulo oproti loňsku více osob.
V roce 2009 takových případů zaznamenala Drážní inspekce 38, k 25. listopadu
tohoto roku se zatím číslo
zastavilo na 40. Letošek tak
již ve všech směrech předčil
statistiky celého roku 2009.
„Nejvyšší počet usmrcených
osob se odehrává na přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím
zařízením s výstražnými
světly,“ upozorňuje mluvčí
Správy železniční dopravní
cesty Pavel Halla. V souvislosti se vzrůstajícím
počtem nehod je třeba upozornit, že drážní doprava
má ze zákona přednost před
dopravou na pozemní komunikaci. Celkově je v ČR
necelých 8 300 železničních
přejezdů. Zatím není z finančních důvodů možné
všechny zabezpečit závorami. 
(md)

4

partneři
Posila pro dopravní
vzdělávání
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I terminál může být krásný

ibžd

V

Dopravním vzdělávacím institutu došlo
během listopadu k významným personálním změnám. Novým provozním
ředitelem se stal Marek
Šel a na pozici vedoucího
ekonomicko-technického
úseku nastoupil Roman Sucharda. Marek Šel (40 let)
se problematikou dopravního vzdělávání zabývá již
od roku 2008, kdy do DVI
nastoupil jako vedoucí oddělení přípravy a realizace
produktů. Za prioritu podle svých slov považuje vzdělávání pomocí moderních
technických pomůcek, stejně jako průběžnou implikaci moderních vzdělávacích
forem, jakou je např. e-learning. Roman Sucharda (29
let) zastával v DVI od února
2008 pozici manažera regionálního rozvoje pro Prahu
a Čechy, na pozici vedoucího ekonomicko-technického úseku tak přichází
s jasnou vizí: „Rád bych,
aby se Dopravní vzdělávací institut stal flexibilní
společností, jež bude konkurenceschopná a naplní
potřeby klientů i požadavky
trhu,“ uvedl Sucharda.

ČD Cargo slaví
třetí narozeniny

S

polečnost ČD Cargo
vznikla téměř přesně
před třemi lety. Stalo se tak
1. prosince 2007, kdy se vyčlenila železniční nákladní doprava z Českých drah.
Nyní vstupuje do čtvrtého
roku své existence jako pátý
největší dopravce v Evropě.
Finanční krize v uplynulých dvou letech negativně
ovlivnila hospodaření firmy, ale již v roce příštím
počítá nový management
společnosti s vyrovnaným
hospodařením nebo s mírným ziskem. Záležet bude
na dalším vývoji ekonomiky a objemů přeprav nejen
v České republice, ale i v Evropě. Zákazníci ČD Cargo
se mohou těšit jak na nové
produkty, které ČD Cargo
v brzké době nabídne, tak
i na spolehlivější a rychlejší přepravu. K tomu by měla

pomoci i řada zmodernizovaných dvousystémových
lokomotiv typu 363, uváděných od počátku příštího
roku postupně do zkušebního provozu.

Časové jízdenky
MHD do Paskova

P

ři cestě vlakem mezi Ostravou a Paskovem budou
platit i šedesátiminutové jízdenky, které mohou
cestující dosud použít výhradně jen v autobusech,
tramvajích a trolejbusech.
V integrované dopravě Moravskoslezského kraje je to
průlom. Obyvatelé Paskova se od 12. 12. dostanou autobusem přímo na nádraží.
Povede tam totiž nová autobusová linka číslo 370. Ta
bude mít druhou konečnou
na okraji Ostravy, na Dubině, kde mohou cestující
přestoupit na tramvaj. Takto vyřešené spojení by mělo
být v mnoha případech o několik minut rychlejší než dosud. Jízdenky si lidé budou
moci koupit rovnou na pokladních přepážkách ČD
ve stanicích Ostrava hl. n.,
Ostrava-Stodolní, Ostrava
střed a Ostrava-Kunčice. Nadále platí, že cestující smějí
ve vlaku použít i zvýhodněné dlouhodobé časové jízdenky ODIS.

(dvi, cargo, mn)

Kolinec
23. listopadu

D

opoledne v žst. Kolinec
vykolejila lokomotiva
742.440-1 při posunu na výhybce číslo 2. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 170
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Plzeň.

Střítež nad Bečvou
27. listopadu

V

podvečerních hodinách
mezi žst Rožnov pod
Radhoštěm a dopravnou
Střítež nad Bečvou se na železničním přejezdu v km
12,162 střetl osobní automobil Škoda Octavia s osobním
vlakem 13228. Řidič automobilu byl lehce zraněn.
Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 310 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

STYLOVÁ ARCHITEKTURA. Autobusová stání na terminálu jsou propojena s opravenou nádražní budovou.

Jak efektivně
a elegantně propojit
hlavní železniční uzel
s městskou a dálkovou
autobusovou
i automobilovou
dopravou předvedli
v České Třebové.

P

řed dvěma týdny jste na této
straně mohli číst o opravené výpravní budově v České
Třebové. V této stanici se ale cestující i železničáři dočkali další
radikální změny. V polovině září
zde totiž otevřeli terminál veřejné dopravy.

Zeměkoule na vodě

„V rámci nového terminálu bylo
postaveno nejen podzemní parkoviště s kapacitou pro více než 250
automobilů, ale i nové autobusové
nádraží v ose terénu, jež je zastřešeným přístupem zapojeno do výpravní budovy nádraží Českých
drah. Z parkoviště lze projít buď
přímo do podchodu na jednotlivá
nástupiště k vlakům, anebo vyjet
či vystoupat po schodech na povrch a pokračovat buď na některé ze šesti autobusových stání, či
do hlavní odbavovací zóny nádraží,“ popisuje přednosta osobní stanice Česká Třebová Martin Pecina.
Okolo celého terminálu byla
krásně upravena zeleň a vysaze-

DEMONSTRACE. Ředitel Michal Štěpán (uprostřed) vysvětluje
výhody automatu v podzemních garážích. 
ny stromky. Novou fasádu získalo nejen nádraží Českých drah, ale
i naproti stojící budova železniční
polikliniky a sídlo tamní pobočky
společnosti ČD Cargo. Ve spodní
části terminálu stojí dobře viditelná moderní socha Jana Pernera a střed terminálu zdobí otáčivá
zeměkoule na vodním polštáři.
Mimochodem náměstí, kde se
terminál nachází, změnilo od září
název: z Bezručova na náměstí
Jana Pernera.

Více informací

Světelné panely, které jsou umístěny v celém terminálu, informují
o odjezdech vlaků i linkových autobusů. Jsou umístěny jak v podzemních garážích, tak i podchodu
na nástupiště, stejně jako u paty
autobusového nádraží. „Cestují-

O TERMINÁLU

B

yl otevřen 15. září 2010.
Stavba, která trvala 17 měsíců, stála 330 milionů korun.
Investorem akce bylo město
Česká Třebová a významnou
část prostředků poskytla Evropská unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS-II Severovýchod.
Akce měla rovněž podporu
Pardubického kraje.

cí tak mají prakticky odkudkoli přehled o jízdách spojů veřejné
dopravy,“ říká přednosta Pecina.
V nádražní odbavovací hale najdou uživatelé nejen služby Českých drah, ale i prodej potravin,
trafiku a nové toalety. „Parkování

FOTO autor (2x)

na terminálu je placené, doplňkové služby, které se němu vážou,
zajišťuje přepážka komplexního
odbavení Českých drah. Zde si
můžete zakoupit českotřebovskou
městskou kartu, dobít kredit pro
parkování či vstup na městská
sportoviště anebo zakoupit časové parkování. Předpokládáme,
že zhruba za rok, tedy po vzniku celokrajského integrovaného
systému, bude související služby
nabízet v českotřebovském odbavovacím centru i naše společnost,“ informuje ředitel KCOD
Pardubice Michal Štěpán.

Automat v podzemí

Podzemní garáže nabízejí i vyhrazená místa pro zákazníky
Českých drah. „Parkování si postupně získává další stálé zájemce, nicméně kapacita je zatím
využita asi jen z jedné třetiny.
Větší využití čekáme od půlky
prosince, kdy dojde ke změnám
v jízdních řádech autobusů.
Na parkovišti je rovněž připraveno deset vyhrazených míst pro garantované parkování, jež budou
České dráhy prodávat od ledna
přes eShop,“ vysvětluje Štěpán.
Prodejní automat v podzemních garážích slouží cestujícím,
kteří se chtějí po zaparkování
ihned odebrat na nástupiště.
Vybaví si zde potřebné jízdní doklady a nemusejí tak po schodech
do odbavovací haly. Již první dny
provozu ukázaly, že se automat
osvědčil.
MARTIN HARÁK

Roztoky u Jilemnice
27. listopadu

V

dopoledních hodinách
mezi žst. Martinice v Krkonoších a Roztoky u Jilemnice se na železničním přejezdu
v km 84,677 střetl osobní automobil Škoda Felicia se spěšným vlakem 1684. Přejezd je
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 35 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Stod
29. listopadu

V

ranních hodinách
mezi žst. Stod a Holýšov
se na železničním přejezdu v km 137,473 střetl osobní automobil Peugeot 307
s mezinárodním rychlíkem
350. Řidič automobilu svým
zraněním na místě podlehl, spolujezdkyně utrpěla
těžké zranění. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez
závor. Škoda byla předběžně vyčíslena na 270 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD
Plzeň. 
(MirKo)

RSM: Výpravní budova ve stanici Blatná
Budova blatenského
nádraží již dlouho
nevyhovovala nárokům
cestujících. Dnes se ale
může právem pyšnit
přívlastkem malebná.

osvětlením a zvětšilo se místo
na vykládku vozových zásilek.
Koncem roku 1929 došlo k přestavbě kanceláře přednosty stanice, dopravní kanceláře

v 90. letech
vznikla přístavba
pro vlakové čety
a přednostu.

Ž

elezniční stanici Blatná najdete na 23. km tratě č. 203
z Březnice do Strakonic.
Dala by se nazvat miniuzlovou,
protože z ní odbočuje trať č. 191
do Nepomuka. Se stavbou odbočné tratě bylo v Blatné vybudováno i nádraží. Pro výpravní
budovu vybrali naši předci pěkné místo mezi rybníky Nevěk
a Podskalský.

MINULOST. Budova se sice nachází na pěkném místě, ale nejen

stav její omítky volal po stavebním zásahu.

Provoz si vyžádal úpravy

Zpočátku měla stanice směrem od Strakonic a Nepomuka
vjezdová návěstidla se zvonkovou kontrolou u dopravní kanceláře. Rovněž bylo provedeno
propojení obou uvedených tratí
dvojitou kolejovou spojkou, která byla ale později odstraněna.
Na žádost místních obchodníků a živnostníků se v roce 1927
nádraží osvětlilo elektrickým

SOUČASNOST. Ze šedivé myšky se nádraží stalo žlutým sluníčkem.
Nová jsou okna, krov, fasáda. Úpravou prošlo i okolí. 

FOTO autor (2x)

a rozšířily se prostory čekárny.
Také kryté nástupiště bylo prodlouženo. Současně byla vybudována studna na pitnou vodu.
Od roku 1967 fungoval ve stanici otočný jeřáb, který umožňoval nakládku i vykládku různých
materiálů a nákladů.
V první polovině 90. let narostla nová přístavba k výpravní budově, kam se z nevyhovujících
prostor přestěhoval přednosta
stanice, výpravčí a zaměstnanci MTZ. Vznikly zde i prostory
pro vlakové čety, nocležna a nutné skladovací prostory. Zároveň
bylo instalováno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva, který
je dnes již z ekologických důvodů nahrazen kotlem plynovým.

Loňská rekonstrukce

Nejvýznamnější rekonstrukcí však prošla výpravní budova
v Blatné koncem roku 2009. K rekonstrukci se přistoupilo zejména
s ohledem na spokojenost cestující veřejnosti. Stará dřevěná okna
a dveře byly nahrazeny novými
plastovými, na celém objektu byla
tlakovou vodou očištěna fasáda,
následně naneseny nové omítky
a opatřeny krásným žlutým nátěrem. Zrevidoval se krov, na jeho
konstrukci byl nanesen nátěr proti dřevokaznému hmyzu a provedena oprava komínového tělesa
nad střechou. Na nově pobité laťování podložené difuzní fólií byla
položena nová střešní krytina
z betonových tašek a provedlo se
nové oplechování, podhledy byly
opraveny a opatřeny nátěrem.
Také okolí budovy doznalo značné změny úpravou pochozích
ploch pro cestující a položením
nové zámkové betonové dlažby
s obrubníky. Nádraží celkově získalo nový vzhled. Konečný efekt
je opravdu uspokojivý. Ze „šedivé
myšky“ se stala zářivá budova,
na níž může s radostí spočinout
oko i toho nejnáročnějšího cestuJIŘI STUNA
jícího.
Autor je ředitelem RSM Plzeň.
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průmysl
Metro na klíč
od Siemense

M

etropole Rennes
ve Francii objednala
u společnosti Siemens výstavbu nové automatizované
trasy metra v celkové hodnotě více než 200 milionů
eur. Jedná se o takzvaný projekt na klíč. Siemens bude
odpovídat za kompletní realizaci – od prvotního plánování trasy až po instalaci
komunikačních, řídicích
a bezpečnostních zařízení,
včetně dodávky 19 vlakových
souprav typu Cityval. Slavnostní otevření nové trasy metra proběhne na konci
roku 2018. První plně automatizovanou trasu metra
bez strojvedoucího realizoval Siemens v Rennes v roce
2002. Nová trasa B, v délce víc než 12 km, bude mít 15
stanic. Na trase budou provozovány automatické vlaky na pneumatikách typu
Cityval. Nový systém zajišťuje tu nejvyšší míru bezpečnosti a zabezpečení díky
automatickému vlakovému řídicímu systému s rádiovým přenosem spojujícím
vlaky metra s traťovým zařízením. Soupravy mají velká
okna, dynamické obrazovky a informační systémy se
zobrazováním v reálném
čase.

CZ LOKO mezi
stovkou nejlepších

V

soutěži Czech Best 100,
která byla letos vyhlášena už po patnácté, se poprvé ve své historii umístila
firma CZ LOKO. Cenu za 59.
místo předal 26. listopadu
generálnímu řediteli Josefu Bártovi ve Španělském
sále Pražského hradu ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek a prezident Hospodářské komory
ČR Petr Kužel. Dobrý výsledek byl navíc zvýrazněn
i vítězstvím v oborové kategorii Invence – nasazení –
export – zisk. Panevropská
společnost Comenius, která
soutěž pořádá, tak ocenila
česko-ruský projekt výroby
nové lokomotivy TEM TMX.

Elektrický autobus
pro evropský trh

S

polečnost Irisbus, která je
součástí společnosti Iveco, vyvíjí převratný systém
EILISUP s elektrickým autobusem pro centra měst. Autobus bude mít baterie, které
budou dobíjeny každých
40 minut na konci traťového úseku. Dobíjení bude realizováno pomocí pevného
trolejového vedení a speciálního pantografu. Autobus
bude schopen odebírat proud
550 A během šesti minut až
do rychlosti 7 km/h, aby nabil baterii pro výkon 350 kW.
Díky úspěšné spolupráci
mezi francouzskou a českou
částí pantografového týmu
byl navržen nový koncept
Irisbusu založený na pantografu LX3200 mm upraveném na duální polaritu.
Tento pantograf s pneumatickým pohonem bude schopen odebírat proud ve výšce
6 m díky svému zdvihu
3 200 mm. Tento nový vývoj
bude společností FAIVELEY
TRANSPORT LEKOV patentován, aby měl chráněný další vývoj na evropském
trhu. Pantograf bude dále
prověřován a zkoušen ve FT
LEKOV, pak bude namontován na hybridní autobus,
aby se otestovala koncepce
(baterie, vedení, pantograf)
ještě v roce 2010. V roce 2011
bude následovat další pantograf pro nový, stoprocentně elektrický autobus. (rub)
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Němci a Švýcaři spojí síly
Důraz na vylepšení tratí

Takřka deset let
po zrušení neúspěšné
aliance TEE Rail Aliance
se letos švýcarské
a německé dráhy
rozhodly o nový pokus.
Nicméně tentokrát
bez Rakušanů.

V

Evropě se právě rodí významný hráč na dopravním trhu. Letos v červenci
totiž ve švýcarské Basileji podepsali vrcholní představitelé německé společnosti DB a švýcarské
SBB-CFF-FFS záměr založit společnou dceřinou společnost. Předseda představenstva Deutsche
Bahn Rüdiger Grube a jeho protějšek Andreas Meyer rovněž
oznámili, že majetkový podíl
bude následující: 60 procent pro
Švýcary, 40 procent pro Němce. Sídlo společnosti, jejíž název
dosud není znám, by mělo ležet
ve Švýcarsku.
Na rozdíl od nedávno zrušené švýcarsko-italské společnosti
Cisalpino AG nebude nová společnost vlastnit vlaky a ani je
nebude provozovat. Nová firma
bude představovat spíše marketingovou společnost, která by
měla navázat na již existující
společnost Rheinalp, založenou
v roce 2006.

PRO CESTUJÍCÍ. Mezinárodní doprava mezi Německem, Švýcar
skem a Itálií má rostoucí potenciál. 

FOTO martin harák

Kratší doby,
jednodušší tarif

Miliarda franků
do nových vozidel

Šéf SBB-CFF-FFS Meyer zároveň
oznámil, že národní železniční
společnost chce investovat více
než miliardu švýcarských franků
do nových vlaků pro mezinárodní dopravu. Vypsání výběrového
řízení je již připraveno a s nasazením vlaků do mezinárodní přepravy se počítá od prosince 2014.
Tím je již jasné, že SBB-CFF-FFS
nechce využít opce, kterou uzavřela s firmou Alstom při nákupu
naklápěcích vlaků řady ETR 610,
tedy Pendolin.
S novými vlaky by Švýcarské spolkové dráhy chtěly jezdit
například do Stuttgartu, Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem a vnést tak do těchto spojů
nadstandardní švýcarskou kvalitu. Společnost SBB-CFF-FFS totiž není v současnosti s kvalitou
osobní dopravy německého partnera zcela spokojena. Při té příležitosti Rüdiger Grube z DB slíbil,
že se na spoje Curych – Stuttgart
opět vrátí německé rychlovlaky
ICE-T.

I na jiných tratích mezi Švýcarskem a SRN bude podle expertů
ještě dlouho trvat, až se nabídka
významně zlepší. Jde například
o problematické spojení Curych
– Mnichov, kde by zrychlení a vylepšení dopravy měla pomoci elektrizace německého úseku
Lindau – Geltendorf, jejíž financování však dosud není zcela zajištěno. A to přesto, že na výstavbu
přispěje spolková země Bavorsko i Švýcarsko. Naopak stavební
práce na zvýšení traťové rychlosti
v bavorském úseku Buchloe – Geltendorf byly již zahájeny.
Na železniční ose Kolín nad Rýnem – Basilej musela společnost
DB AG svoji nabídku z důvodu
absolutního nedostatku jednotek kategorie ICE 3 v tichosti snížit o padesát procent. Zpoždění,
jakož i dřívější obraty vlaků, jsou
prakticky na denním pořádku
a na jízdní řád se nelze spolehnout. Přesto počet cestujících
mezi Švýcarskem a Německem
v této ose má vzrůstající trend.

CESTA. Zlepšení služeb se neobejde bez investic do infrastruktury. 

S ÚSMĚVEM. Nová německo-švýcarská společnost s dosud ne

známým názvem má fungovat hlavně v marketingu. 

FOTO SBB (2x)

S nasazením elektrických vlaků
s výkyvnou skříní by se cestovní
doba mezi Curychem a Mnichovem měla zkrátit o 40 minut. Cesta by pak měla trvat jen 3,5 hodiny.
Díky zvýšení kapacity tratě v oblasti zvané Horní Rýn by mohla být
cestovní doba ze švýcarské Basileje do Frankfurtu nad Mohanem
zkrácena do roku 2022 z dnešních
tří na 2,5 hodiny. A s otevřením základního tunelu Gotthard v roce
2017 by se cestujícím z Německa
měl časově přiblížit i švýcarský
kanton Ticino v italské jazykové
zóně. Zda však budou na této trase jezdit přímé vlaky z Německa
přes Švýcarsko do Itálie, nedokáže zatím nikdo říci.
Kromě dobrých spojení je však
potřeba řešit i tarifní odbavení.
Šéf DB Grube přislíbil, že nová
aliance se bude zabývat i těmito otázkami. Zda a do jaké míry
se to však povede, není jisté,
protože již dříve i aliance sedmi
evropských železnic s názvem
Railteam slibovala „světlo do tarifní džungle“, bohužel na vysokých finančních nákladech
tato snaha ztroskotala. A nakonec nezbylo nic ani z cenově
výhodného, transparentního
a jednoduchého systému, který
SBB-CFF-FFS před deseti lety slibovaly při zakládání nešťastné
TEE-Rail Allianz.
STANISLAV HÁJEK

Podle Eisenbahn-Revue, 8-9/2010.

Tureckým vrchem projedou vlaky

Ž

elezniční tunel v Tureckém
vrchu na Slovensku byl proražen. Stalo se tak 25. listopadu
za přítomnosti ministra dopravy, generálního ředitele ŽSR
a zástupců stavební firmy OHL
ŽS i dodavatelů. Stavba je součástí modernizace tratě Nové Město
nad Váhem – Púchov. Úsek navazuje na stavbu 5. koridoru Piešťany – Nové Město nad Váhem
a po dokončení v něm bude možné jezdit rychlostí až 160 km/h.
Délka tunelu je 1 775 m (z toho
délka ražené části 1 738,5 m).
Zvolená varianta tunelu mini-

malizuje zásah do přírodní rezervace Turecký vrch jak během
vlastní realizace, tak při budoucím provozu tratě. Původně byly
posuzovány tři varianty trasy
kolem Tureckého vrchu ve zpracované zjednodušené technické
studii s ekonomickým porovnáním: tunelová varianta, zářezová varianta s rozsáhlým
zásahem do chráněné krajinné oblasti a přeložka tratě společně s I/61 a železniční stanicí
Trenčianské Bohuslavice. Výsledky technické studie svědčily
ve prospěch tunelové varianty,

k jejímž výhodám patří snížení
nákladů na údržbu tratě v tunelu (pevná jízdní dráha), minimální zásah do chráněné
oblasti (pouze portálové oblasti)
a zkrácení trasy, jízdního času
a tím i provozních nákladů. Protože tunel se nachází mimo stávající železniční trať, byl během
výstavby tunelu zachován provoz na původní trati.
Železniční tunel pod Tureckým vrchem byl na Slovensku
jako první navržen a realizován
podle technických specifikací
pro interoperabilitu (TSI) u kon-

venčních tratí. Z tohoto pilotního projektu budou čerpat také
další připravované stavby železničních tunelů. Výstavba tunelu byla zahájena v lednu 2010.
Podle původního harmonogramu má být ražba tunelu ukončena v červnu 2012 a celá stavba,
včetně inženýrských sítí, pak
v květnu 2013. Ražba jádra tunelu bude ukončena v lednu
příštího roku, sekundární ostění tunelu v prosinci 2011. Provoz
po jedné koleji začne podle plánu v červenci 2012, na druhé koleji v září 2012.
(ohl)

německo
Po Alexu
přichází Trilex

O

d poloviny prosince budou nová železniční
spojení společnosti Vogtlandbahn v oblasti Trojmezí mezi
Německem, Polskem a Českou republikou nést název Trilex. Tento název byl
vybrán v soutěži, kterou
vyhlásila společnost Vogtlandbahn z celkem 250

došlých návrhů. Názvem
Trilex má být symbolizována soudržnost lidí v oblasti
Trojmezí. Výběr byl vícekolový a na závěr následovala
diskuze i s českým partnerem. První vlak bude 12.
prosince pojmenován právě názvem Trilex. V Německu tak vzniká další podobně
znějící název, neboť jedna z privátních železničních společností již nějakou
dobu užívá obchodní značku Alex.

DB zvýšily podíl
v Transfese

D

ozorčí rada Deutsche
Bahn schválila navýšení podílu firmy ve španělské automobilové logistické
společnosti Transfesa z 55
na 75 procent. Podíly budou koncernu přenechány francouzskou železnicí
SNCF, která na oplátku obdrží desetiprocentní podíl
DB od dopravce automobilů STVA.

Stříbrná mince
i poštovní známka

V

roce 1835 se rozjela první železnice v Německu
mezi Norimberkem a Fürthem. Ke 175. výročí vydalo
spolkové ministerstvo financí příležitostnou minci ze stříbra v hodnotě 10
eur, jakož i příležitostnou
známku v hodnotě 55 centů. Na známce je vyobrazena jízda první lokomotivy
Adler ze 7. prosince 1835.
Na minci je znázorněna
stejná lokomotiva Adler, ale
před siluetou moderního
rychlovlaku 21. století.

Na zdvoukolejnění
nejsou peníze

N

a dobu neurčitou byla
zastavena dostavba tratě Hoyerswerda – Görlitz.
Tato trať, která je důležitá zejména pro mezinárodní dopravu na ose Německo
– Polsko, měla být zdvojkolejněna a elektrizována. Dostavbu zastavilo
německé ministerstvo dopravy, které informovalo, že do roku 2020 nebudou
na tuto dostavbu v rozpočtu
peníze. Od nového jízdního řádu bude současně nákladní doprava z této tratě
odkloněna na delší čas přes
jiné pohraniční přechody,
jako například Forst. Důvodem je sanace bývalých
hnědouhelných dolů, které se v okolí tratě nacházejí.

(sh)

krátké zprávy ze světa
Do Rakouska
a Francie více spojů

Kubánská železnice
existuje 173 let

Metro pro poutníky
zatím s řidičem

Arenaways přepravuje, Stávky komplikují
hospodaření dráhy
ale s omezením

V novém švýcarském
jízdním řádu pro rok
2011 dochází v mezinárodní dopravě především k rozšíření nabídky
spojů do Rakouska a Francie. Mezi
Vídní a Curychem bude jezdit
pět párů spojů Railjet a dva noční spoje. Z Ženevy do Paříže dojede devět párů rychlovlaků TGV
již za 3 hodiny 5 minut, což je
o 25 minut rychleji než doposud.
Ve vnitrozemské dopravě přibudou na trase Curych – Zug další
spoje a v regionální dopravě dojde především k nasazení nových
vozidel, jako jsou například jednotky Flirt.

Dne 19. listopadu 1837
zahájila své služby společnost Cuba
Railroad a stala se tak
první parní železnicí
v oblasti Latinské Ameriky. Největší část dnešní železniční sítě je
stále provozována státními železnicemi Ferrocarriles Nacionales
de Cuba. Pro návštěvníky je cestování kubánskými vlaky zvláštní
zážitek. Stále větší problémy železnici způsobuje špatný stav kolejí a nedostatek kvalifikovaného
personálu a počet provozuschopných lokomotiv a vozidel, což způsobuje výpadky a nedodržování
jízdního řádu.

Dne 13. listopadu byl zahájen provoz na první
části jižní trasy metra Al Mashaaer Al Mugadassah. Trasa v délce
18 km s devíti stanicemi byla původně postavena pro dopravu
poutníků na svatá místa v Mině,
Muzdalifahu a na horu Arafat blízko Makkahu během výroční pouti Hajj. Metro nahradí asi 4 tisíce
autobusů. Ačkoliv bylo metro navrženo bez řidiče, trasa bude až
do května řízena ručně. Projekt
stál 6,7 miliardy rialů, byl stavěn čínskou stavební společností
CRCC. Výrobu vozů zajišťuje rovněž
čínský podnik CNR Changchun.

Soukromý operátor
Arenaways s povoleným přístupem na železniční síť zahájil
poprvé provoz osobní
dopravy dne 15. listopadu a bude
tak konkurovat operátoru vlastněnému státem Trenitalia na trati mezi Milánem a Turínem. Dne
12. listopadu získala společnost
Arenaways potvrzení, kdy jí byly
povoleny dvě dopravní cesty denně
v každém směru, avšak nezískala souhlas k zastávkám v mezilehlých stanicích kvůli obavě týkající
se předpisů, neboť by to znamenalo konkurenci regionálnímu provozu, který je více dotován.

Opakované stávky železničářů v říjnu proti penzijní reformě
zkomplikovaly společnosti SNCF situaci
potom, když se dostávala z dopadů krize. Hlavně oblast nákladní
dopravy byla největší obětí protestů. Za prvních devět měsíců
se zvýšil celkový obrat skupiny
SNCF na 22,7 miliardy eur. Složka
nákladní dopravy a logistiky Geodis SNCF zvýšila obrat o 23 procent
na 6,5 miliardy eur. Po celkové
ztrátě kolem miliardy eur v uplynulém roce chtěla státní dráha letos najet do zisku. Stávky to ovšem
udělaly těžším.  (sh, acri, kla)
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Prolongace jízdních výhod pro příští rok
V souvislosti s blížící se
změnou kalendářního
roku přinášíme přehled
nejdůležitějších údajů
a podmínek pro
prodloužení platnosti
jízdních výhod.

P

rolongace je stanovena od
1. ledna do 28. února 2011.
V uvedeném termínu je nutné uhradit prolongační částku 250
korun pro rok 2011. Provedením
této úhrady je prodloužena platnost In-karty s aplikací železniční
průkazka na další období. Prolongační částka uhrazená pro rok
2010 je platná do 28. února 2011.
In-karty, u nichž je uvedena platnost (tj. údaj zaznamenaný vizuálně na lícní straně karty vpravo
dole u položky Platnost) s datem
12/09 a pozdějším, nebudou fyzicky nahrazovány pokračovacími In-kartami a jejich platnost je
prodloužena na neurčito.

Úhrada částky

Prolongaci je možné uhradit
na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na eShopu ČD. Při platbě prostřednictvím eShopu ČD se
provede úhrada pomocí platební karty nebo systémem PaySec
na adrese www.cd.cz/eshop. Následně je nezbytná aktualizace Inkarty na UNIPOK se čtečkou nebo
na příslušném personálním útvaru (dle evidence držitele jízdních
výhod).

Cestování na Slovensko

Před jízdou na Slovensko doporučujeme ověřit na pokladní
přepážce ČD, která je vybavena
zařízením UNIPOK se čtečkou
nebo na příslušném personálním
útvaru, kde je držitel v evidenci
jízdních výhod, zda po úhradě
prolongační částky byla In-karta s aplikací železniční průkazka aktualizována. Aktualizaci
In-karty stačí provést po úhradě
prolongační částky pouze jednou.

Kontrolu aktualizace své Inkarty si může držitel ověřit rovněž
na stránkách www.cd.cz v odkazu na volbu In-karta a dále Moje
In-karta (nebo přímo na moje.inkarta.cz). K tomu však musí požádat o bezplatné vydání hesla
na pokladní přepážce UNIPOK
nebo u svého příslušného personalisty. Pro přístup na uvedenou

denční centrum jízdních výhod
(ECJV). Držitelé jízdních výhod
mohou využít služeb ECJV dle svého výběru. Doporučujeme ale kontaktovat ECJV nejblíže místu svého
bydliště.
Upozorňujeme, že pokud není
doloženo požadované potvrzení
a ani požádáno o úschovu jízdních
výhod, bude automaticky po ukon-

Oddělení
personálního servisu
Brno

Praha

Plzeň
Ostrava
Ústí nad Labem

činí 250 korun celkem, při zapsání páté a každé další osoby (max.
sedm osob) se základní cena průkazu zvyšuje vždy o 125 korun
za každou takto zapsanou osobu,
cena průkazu je včetně DPH.
Zaměstnanec žádá o vystavení průkazu na personálním útvaru dle své evidence. Důchodce ČD,
a.s., žádá o vystavení průkazu

Sídlo ECJV*

Podmínky prolongace
průkazů

Průkazy na 1. třídu pro rok 2011
je možné čerpat až po úhradě
prolongační částky pro rok 2011
a po automatickém zápisu této
úhrady do příslušného informačního systému. Informace o úhradě prolongační částky na pokladní
přepážce ČD je automaticky pře-

Úřední hodiny

Brno hl. n., Jihlava

Po, Čt 7–12, St 7–14
(polední pauza 11–11.30)

Praha

Po, Pá 8–12, St 8–15

Hradec Králové

Út, St, Čt 8–13

Česká Třebová

Út, St, Čt 8–12

Plzeň, Strakonice, České Budějovice, Tábor

Po–Pá 8–13

Olomouc hl. n., Ostrava hl. n.

Po, Pá 8–12, St 8–15

Ústí nad Labem, Most

Po–Pá 7–11

* Kontaktní údaje včetně adres a e-mailů jsme zveřejnili v čísle 41.

stránku je nutné uvést číslo In-karty a heslo. Pomocí hesla je umožněno provést blokaci In-karty při
ztrátě nebo odcizení.

Potvrzení od důchodců
a pozůstalých

Důchodci doloží potvrzení o pobírání invalidního důchodu do věku
65 let a pozůstalí potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého nebo
sirotčího důchodu (na potvrzení o pobírání sirotčího důchodu
je nutné uvést jméno a příjmení
oprávněné osoby, datum naroze-

prolongační
částka uhrazená
pro letošní rok
platí do 28. 2. 2011.

ní, příp. rodné číslo). Tato potvrzení musí být vystavená s platností
pro rok 2011. Potvrzení se dokládají osobně nebo doporučenou poštou
či naskenované e-mailem na Evi-

čení prolongačního období nárok
na jízdní výhody odebrán do dne
začátku prolongačního období pro
rok 2012. V případě, že bude potvrzení dodáno v průběhu roku, je
toto možné, ovšem po úhradě manipulačního poplatku 200 korun
(tzv. dodatečné dodání potvrzení)
za každou osobu, které byly jízdní
výhody odebrány.

Průkazy pro
bezplatnou jízdu

Příjem požadavků od zaměstnanců a důchodců ČD, a.s., o vystavení průkazů pro bezplatnou
jízdu (PBJ) bude umožněn od
3. ledna 2011. Průkazy vydané
s vyznačeným rokem 2010 (vč. potvrzení o úhradě manipulačního
poplatku v roce 2010) jsou v případě
jejich nevyužití platné do 28. února 2011 bez rozdílu, zda je uhrazena prolongační částka pro rok 2011
či nikoliv. Průkazy vydané s vyznačeným rokem 2011 platí od 3. ledna 2011.
Základní cena průkazu při zapsání jedné až čtvrté osoby včetně

na pracovišti Odboru personálního GŘ ČD, oddělení personálního
servisu – ECJV. Lhůta pro vyřízení
požadavku o výdej průkazu v průběhu prolongačního období je stanovena max. 30 kalendářních
dnů. Osobní odběr není možný.
Po obdržení průkazu držitel připevní k průkazu Potvrzení o zaplacení PBJ v příslušné ceně (toto
potvrzení lze zakoupit na pokladní přepážce ČD, která je vybavena
zařízením UNIPOK). Přímo do Potvrzení o zaplacení PBJ vyplní držitel ručně číslo vydaného průkazu
(tj. číslo, které je předtištěné v levé
horní části průkazu) a takto předloží při kontrole ve vlaku. Bez přiloženého potvrzení není průkaz
platný! Číslo průkazu je nutné vepsat do Potvrzení o zaplacení PBJ
k průkazu vydanému v roce 2011
(tzn. neplatí pro průkazy vydané
v roce 2010). Potvrzení o zaplacení PBJ lze použít pouze jedno prolongační období. To znamená, že
potvrzení vydané v roce 2010 nelze použít k průkazu vydanému
v roce 2011.

nesena do systémů nejpozději
do druhého dne. V případě výdeje průkazů na 1. třídu pro důchodce ČD, a.s., se rozumí důchodcem

žádat o vystavení
průkazu pro
bezplatnou jízdu
lze od 3. 1. 2011.
ČD, a.s., bývalý zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr u ČD,
a.s. nejdříve 1. ledna 2003 a dále.
Při požadavku o průkaz dle bodů
35, 36 ČD Ok 9 (tzn. v případě, kdy
důchodce není držitelem In-karty
s aplikací železniční průkazka, ale
má vydán pouze průkaz/y) je nutné
v případě požadavku o vepsání dítěte staršího 16 let do průkazu doložit potvrzení o studiu na školní rok
2010/2011. Při požadavku o průkaz
dle bodu 38, ČD Ok 9 (rehabilitované osoby) je nutné doložit originál
či kopii potvrzení o pobírání invalidního důchodu platného pro

rok 2011 a dále rozhodnutí rehabilitační komise na základě opatření ministra dopravy a spojů ČSSR
č. j. 9/1990-O50 o přiznání jízdních
výhod.
Průkaz může použít k jízdě zaměstnanec/důchodce společně
s rodinnými příslušníky nebo některý z oprávněných rodinných
příslušníků, kteří jsou na něm
uvedeni, a to bez nutnosti přítomnosti zaměstnance.

Časový doplatek
do 1. třídy a Rail plus

Časový doplatek do 1. vozové třídy
(týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo
roční) a slevu Rail plus (s platností vždy na tři roky) je možné zakoupit u pokladní přepážky ČD
s UNIPOK, a to za podmínek a cen
dle platného tarifu TR 10 (ceníky
2B a 2C) a podle instrukcí uvedených v oddíle Platnost In-karty
s aplikací ŽP.
Časový doplatek do 1. vozové třídy je možné zakoupit až po uplynutí platnosti předešlého doplatku.
Pokud na In-kartě nebyl dosud časový doplatek nahrán, lze provést
dokoupení kdykoliv. Tarif TR 10
naleznete na www.cd.cz v části
Čím se řídíme (vpravo dole).

Informační zdroje

Podrobnější informace k prolongaci obdrží zaměstnanci na personálním útvaru dle své evidence nebo
je naleznou v metodickém pokynu
č. j. 3443/2010-O9, který je k dispozici v prostředí intranetu ČD
na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele
Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/server: Albatros/České dráhy –
dokumenty – O10 GŘ – dokumenty
personální. Důchodce a pozůstalí obdrží informace k prolongaci
na Evidenčních centrech jízdních
výhod. Dále jsou pro všechny držitele jízdních výhod zveřejňovány informace k zaměstnaneckým
jízdním výhodám na www.ceskedrahy.cz v sekci Kariéra – Zaměstnanecká In-karta. 

Šárka Pupíková

kalendáře

OHLASTE SE sběrateli

PENZION SAVOY

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

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

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

Vánoční pobyty

ČR

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Liberec – hotel Babylon – akce děti zdarma prodloužena až
do konce listopadu.
• Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26.
11. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté
švédské stoly), 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště (bez přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station
(od 6 let). 1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH OSOB
ZDARMA.
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
• Kypr 55+, destinace Pafos nebo Limassol, hotely **** s vyhřívanými bazény. Cena 9 990 Kč/os. starší 55 let, doprovodná
osoba za stejnou cenu! Cena zahrnuje: 7 nocí, 7x polopenzi
(švédské stoly), letenku, transfer letiště – hotel – letiště, 2x polodenní výlet, 2x zábavný večer, česky hovořícího delegáta, cestovní pojištění. Odlety každý týden v neděli pouze z Prahy-Ruzyně.
(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.)

• 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

JESENÍKY – OSTRUŽNÁ

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

48/2010
Hledáme
České dráhy vyhlašují ve spolupráci s VDOD výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice Specialista – supervizor v organizační jednotce VDOD Praha s dislokací
v RCVD Brno (s působností v rámci RCVD Brno a Jihlava), RCVD Hradec Králové
(s působností v rámci RCVD
Hradec Králové a Pardubice),
RCVD Olomouc (s působností
v rámci RCVD Olomouc a Valašské Meziříčí), RCVD Ostrava (s působností v rámci
RCVD Ostrava), RCVD Plzeň
(s působností v rámci RCVD
Plzeň a Karlovy Vary), RCVD
Praha (s působností v rámci
RCVD Praha a České Budějovice), RCVD Ústí nad Labem
(s působností v rámci RCVD
Ústí nad Labem a Liberec).

7

Temperamentní zachránce

Hlavní úkol:
Pomáhat pracovníkům svěřeného úseku RCVD trvale
zvyšovat jejich kvalitativní
úroveň v oblasti odborných
dovedností a komunikace
se zákazníkem. Dále vyhledávat zlepšení provozních
procesů s cílem jejich optimalizace a nové možnosti
a přístupy ve vztahu k zákazníkům ČD s cílem zkvalitnění služeb v osobní přepravě.
Požadavky k výkonu
funkce:
• min. úplné střední vzdělání zakončené maturitou,
• odborná způsobilost pro
práci vlakového doprovodu
(odborná zkouška O-04 dle
ČD Ok2),
• minimálně 3 roky praxe
u ČD,
• úspěšné absolvování vyšetření psychologického potenciálu osobnosti (provádí se
u uchazečů ve druhém kole),
• komunikační schopnosti,
asertivita,
• uživatelská znalost práce
s PC, OS Windows, MS Office, Lotus Notes,
• trestní a občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů s datem vystavení
po 10/2010).
Nepovinné požadavky,
které budou výhodou pro
uchazeče:
• řidičský průkaz skupiny B,
• znalost alespoň jednoho
světového jazyka na komunikační úrovni.
Dále očekáváme kandidáta
se schopností pozitivně ovlivňovat kvalitu výkonu služby zaměstnanců vlakového
doprovodu, aktivní přístup
a ochotu učit se, schopnost
spolupráce, komunikace
a vystupování v týmu, reprezentativní vystupování
a vysokou míru flexibility,
identifikaci se zájmy Českých drah jako dopravce první volby.
Nástup do funkce po předchozí dohodě na přelomu
roku 2010 a 2011. Místem výkonu práce bude celá ČR
v rámci sítě ČD. Rozsah činnosti bude specifikován odpovědností za určenou oblast
působnosti. Dislokovaná pracoviště VDOD budou v sídle
určeného RCVD (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad
Labem), mzdové podmínky
dle Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD. Součástí pracovní smlouvy bude i souhlas
zaměstnance s vysíláním
na pracovní cesty.
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:
České dráhy, a.s., Personální odbor GŘ, nábř. Ludvíka
Svobody 1222, 110 15 Praha 1.
Obálku s přihláškou výrazně označte v levém dolním
rohu velkými písmeny VŘ –
SUPERVIZOR a sídlo RCVD,
pro které se účastník účastní výběrového řízení, a slovem „neotvírat“. Přihláška
musí volnou formou obsahovat odpovědi na taxativně
uvedené požadavky, doplněné o doklady osvědčující
splnění příslušného požadavku, je-li to možné (kopie
vysvědčení, osvědčení, prohlášení, výkaz o zkouškách
apod.), případně jeho rozšíření nad požadovaný základ. →

ZACHRÁNCI. Oba hrdinové na místě příběhu. Štefan Jusko (vlevo) a Josef Póč v místech, kde by bez pomoci vyhasl lidský život.

Jako červená nit se
hrdinskými činy táhne
nesouhlas zachránců
s jejich popularizací.
Hranice mezi
hrdinstvím a obyčejnou
lidskou slušností je
přitom velmi tenká.

S

oukromé tragédie se odehrávají denně, ale většinou
je nevnímáme. Pokud se
ovšem nestaneme jejich přímou
součástí. Když nastupoval letošního 26. února ústecký výpravčí
Štefan Jusko svou noční směnu,
netušil, že přesně toto mu osud
chystá. Svou pohotovou reakcí dokázal zachránit život cestujícímu. Za svůj příkladný čin
byl oceněn 30. září spolu s dalšími devětadvaceti statečnými
železničáři.

Risk, který se nevyplatil

Služba na hlavním nádraží v Ústí
nad Labem probíhala oné mrazivé únorové noci bez větších problémů. Příjezd nočního rychlíku
z Prahy do Děčína krátce před jednou hodinou ranní nebyl ničím
nápadný.
„Když přijel rychlík 788 a vystupovali cestující, někteří z nich
měli jako obvykle snahu zkrátit
si cestu přes koleje po služebních přechodech. Důrazně jsem
je upozornil, ať v zájmu vlastní
bezpečnosti použijí podchod. Tři
opilí mladící mě však ignorovali
a já je dostihl až na prvním nástupišti,“ popisuje situaci u nočního
rychlíku Štefan Jusko. Mezitím
se však na druhé straně stanice
stalo přesně to, čemu výpravčí

NOČNÍ NÁDRAŽÍ. Večerní romantika může vzít rychle za své. Sta
čí chvilkový hazard a noční nádraží se může stát dějištěm tragédie.
předešel u rozjařených mladíků.
Dvaapadesátiletý muž, dobíhající odjíždějící rychlík, po neúspěšném pokusu do něj naskočit spadl
přímo pod jeho kola.
„Incident jsem neviděl a když
jsem se vrátil do dopravní kanceláře, staniční dozorce právě
telefonoval. Volala záchranná
služba, že byl na jejich linku
uskutečněn hovor cestující z tohoto rychlíku. Slyšela křik nějaké osoby, která pravděpodobně
spadla pod vlak u třetího nástupiště,“ říká výpravčí Štefan
Jusko.
Pak již vše následovalo v rychlém sledu. Staniční dozorce Josef
Póč běží s vysílačkou k údajnému
místu tragédie a skutečně tu nachází zmrzačeného muže, který
žije a je dokonce při vědomí.
„Když mi staniční dozorce
ohlásil, že ten člověk je naživu,
nebylo nic důležitějšího, než se
pokusit o jeho záchranu. Nikdy
bych nevěřil, jak složité je v tu
chvíli odemknout lékárničku.

Štefan Jusko

P

racuje na železnici od roku
1994, od počátku ve funkci
výpravčí. Jeho současným působištěm je ústřední stavědlo
Sever v Ústí nad Labem, kam
patří i pravidelné turnusování jako výpravčí vnější služby
na ústeckém hlavním nádraží.
Nejvíce volného času věnuje
svým dvěma dětem a všemu,
co voní benzinem.

Všechno trvá neskutečně dlouho,
i když jde o pouhé vteřiny, které
jinak nevnímáte,“ říká k jednomu z nejdramatičtějších okamžiků ve své kariéře výpravčí.

Smrt prošla kolem

Následky pádu mezi hranu nástupiště a rozjíždějící se soupravu rychlíku byly děsivé. Muž měl
amputovánu ruku pod ramenem
a nohu přímo v koleni. Provozní
zaměstnanci jsou sice pravidelně
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školeni z první pomoci, ale na takovou situaci je nemůže připravit nikdo.
„Hlavou mi problesklo, že musím hlavně zastavit krvácení,
protože při takovém zranění by
mohl člověk během pár minut vykrvácet. Použil jsem všechno, co
jsem považoval za vhodné, včetně mého opasku, a skutečně se
mi povedlo krvácení zastavit,“
popisuje děsivé okamžiky Štefan Jusko.
Ani staniční dozorce nezůstal
stranou. Otevřel bránu do nádražního prostoru pro snadnější vjezd sanitky a očekával
záchranáře, aby je přesně navedl. Samozřejmostí bylo okamžité zastavení veškerého provozu.
Za deset minut byl zraněný cestující již v péči profesionálů. V tu
chvíli mohli oba zachránci vydechnout. Pro záchranu muže
udělali maximum.

Na bázeň nebyl čas

Výpravčí, který prokázal obdivuhodnou duchapřítomnost,
pochází z rodiny s železničářskou tradicí. Jeho otec slouží jako
strojmistr v Děčíně, poté co odjezdil dlouhá léta jako strojvedoucí,
stejně jako jeho bratr. Zajímavostí je, že mu v žilách částečně koluje horká maďarská krev.
A opravdu je na něm temperament znát.
„Jsem trošku horká hlava, ale
možná proto jsem jednal tak, jak
jsem jednal. Na bázeň a rozmýšlení prostě nebyl čas a věřím, že
stejně by reagoval kterýkoli můj
kolega.Udělal bych to samozřejmě znova, ale přiznám se, že
každou noční mi u onoho rychlíku běhá mráz po zádech,“ uzavírá dramatické vyprávění výpravčí
Štefan Jusko.
VÁCLAV RUBEŠ

hledáme
← Přihláška musí dále obsahovat barevnou fotografii průkazového formátu
s aktuální podobou uchazeče, pracovní hodnocení přímého nadřízeného,
kontaktní adresu uchazeče a telefonní spojení.
K přihlášce dále přiložte strukturovaný životopis s přehledem dosavadní
praxe a souvisejících aktivit a dále rukopisně psaný
motivační dopis. Nedoložení kteréhokoliv z požadovaných podkladů nebo údajů
je důvodem pro vyřazení.
Uzávěrka přihlášek
je 10. prosince 2010.
Výběrové řízení proběhne
ve dvou kolech. V prvním
kole bez účasti kandidátů
výběrová komise posoudí
splnění zadaných podmínek a náležitostí a vybere
kandidáty, kteří postoupí
do kola druhého. Ve druhém kole výběrového řízení, do kterého budou
postupující kandidáti písemně pozváni, budou
kromě osobního pohovoru
prezentovat i své představy a záměry o pozitivním
ovlivňování práce zaměstnanců vlakového doprovodu. Konání druhého kola
se předpokládá ve 49. týdnu tohoto roku. Důvody
odmítnutí postupu kandidáta do druhého kola se
nesdělují, stejně jako konečné pořadí kola druhého. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo nevybrat
žádného kandidáta.

pošta
Postřehy z jízdy
na Moravě

P

osílám pár postřehů
z cestování vlakem. Dne
30. října jsem nejdříve jela
autobusem z Valašského
Meziříčí do Kunovic. Tam
jsme nastoupili do dvou vagonů a jeli do Kojetína.
V Kojetíně jsme měli zpoždění, ale ne zas tak velké,
aby přerovský rychlík nemohl těch pár minut počkat. Bohužel odjel a my
jsme čekali na vlak do Nezamyslic. Tam jsme přestupovali a jeli rychlíkem
(Jeseník) do Brna. Kdy tam
měl být, nevím, ale bylo
asi 16.43. Vlak, kterým
jsem cestovala dál, měl odjezd 16.06 a 16.41 – oba byly
pryč. Štěstí, že další vlak
jel v 17.06, protože byl všední den. A další postřeh.
Nádražní domek v Dobroticích (u Holešova) je trochu
zvláštní. Je obklopen vším
možným, co pan Samko
sbírá, např. co lidé nechali ve vlaku. Hlavně gumové
hračky, ale i slavný volant.
Pokud jdou kolem děti, tak
si mohou vzít, co chtějí.


Bedřiška Stejskalová

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Díl 4.: Chutná, chutná, ale nezbude
František Šimek,
zvaný Kucan, chodil
v uniformě. Nikdy
nebyl spatřen v civilu.
Myslelo se, že snad
ani civil nemá.

V

ychoval Kucan s hrdostí
nosil bílé téčko na modrém nárameníku. Hodnost – technik! Hodnost byla
odvozena od vojenského staršiny. Na vojně ovšem neexistovala hodnost starší staršina.
Dráha se ale honosila i hodnostmi starší technik nebo vrchní
technik. S rudlem na brambory
mohl jezdit třeba i vrchní technik. Úředníci pak svítili zlatem
svých nárameníků jako carská
generalita. Náčelník mohl mít
„dvoukolejku“ s velkou hvězdou
a „bol majorom“.

V kolektivu byli
jenom samí žrouti

Bratislavská dráha nešetřila.
Slovenští nacionalisté mohli
jásat z připojení Moravy ke Slovenskému štátu. Obvod Bratislavské dráhy totiž zasahoval až
do Brna. Ve Valticích na střední škole se vždy dobře vařilo. Zákonem bylo naložit si vždy plný
talíř. Jak známo, mladý organismus potřebuje kupy jídla.
Kucan neustále čekal, že seřve
studenta odkládajícího na stolek velké zbytky. Těšil se marně.
V kolektivu byli totiž i žrouti-specialisté! Kucan stával vždy
v jídelně s rukama za zády a pohupoval se v kolenou. Jako by
vypadl z oka dozorci koncentračního tábora. Chyběl mu jen
jezdecký bičík. Ostřížím zrakem
měřil stolovníky.
Vláďa Boudar, který byl věrnou
kopií herce Jiřího Grossmana, se
stal specialistou na knedlíky.

Historky
ze života
kolem dráhy

F

rantišek Šimek pocházel ze
slovenských Kútů. Byl známý pod pseudonymem Kucan.
Byl to pologramotný a jednoduchý člověk, který bral velmi vážně svoji roli vychovatele
na železničním učilišti v jihomoravských Valticích, zvláště pak při kontrole jídla. Nebyl
zlý. Byl vychovatelem za zásluhy. Na půdě jeho chaloupky
totiž statečně bojoval za války
jistý vlivný komunista.

Ota Michna zase sežral jakékoliv
množství brambor. Králem byl
ovšem Venca Křížka, zvaný Lupin. Tento specialista na buchty, koláče a všechno z mouky
udivoval svými výkony i pozvané hosty.
Kucan krouží kolem stolů.
Hledá slabý bod. Tu a tam někdo
po sedmém knedlíku zemdlévá.
„Chutná, súdruh Kadula, chutná?“ táže se vychovatel jednoho z méně zdatných studentů.
„Chutná, ale nezbude!“ zahuhlá
oslovený. Jakmile Kucan zmizí
za první zatáčkou, putují rychle knedlíky k Boudarovi. Patnáctý knedlík! Vláďa pak odchází
z jídelny širokým krokem s břichem nadmutým jako podvyživené dítě v Zaire.

Detektivem z donucení

Když Kucan pozoroval, jak v Lupinovi zmizel dvacátý koláč,
mávl rezignovaně rukou. Při

lukulských hodech třídy se tu
a tam ozývalo hlasité říhání.
Tento hlasitý projev Kucan vždy
ohodnotil slovy: „Prasa hnusné, nevychované!“ Jeho výrok se
stal populárním a někteří experti posléze říhali schválně. Nikoho však nenapadlo, že praseti se
slovensky říká ošípané!
Dobrá strava změnila Kucana na detektiva. Jednoho dne si
Kucan zjišťoval alibi u všech přítomných puberťáků. Každý musel dopodrobna popsat své kroky
z minulého dne. Museli kupodivu oznámit i co předešlého dne
snědli. Z Kucana se stal „Fero detektív“. Pravdy se však nedobral,
nicméně nakonec dobrácky vysvětlil důvody svého počínání.
Pravil: „Súdruhovia, voľakto
sa mi vyondil doma prede dvera. Bolo to čerešňové. Máte teda
veľké šťastie, že ste nežrali čerešňové koláče.“
FRANTIŠEK MENDLÍK
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za poznáním

kam jet
Albatros vyrazí
znovu na Křivoklát

48/2010

Na adventní trhy do Drážďan

V

sobotu 11. prosince se
letos naposledy vydá
rychlíková lokomotiva Albatros (498.022) z roku 1947
v čele parního expresu z Prahy na Křivoklát. Tady je připraven bohatý program.
Vystoupí hudební skupiny
a kejklíři, připraveno je divadelní představení. Na dolním nádvoří a ve vnitřních
prostorách hradu bude probíhat velký řemeslnický
a vánoční jarmark. Navštívit bude možno galerii, svíčkařství, řezbáře, košíkáře
i kováře. V historické soupravě bude řazen i vůz bufetový. Předprodej jízdenek
a místenek funguje na nádraží Praha-Braník denně
od 7 do 18 hodin. Vlak odjíždí v 9.20 z Prahy-Braníka,
v 10.01 z Prahy-Smíchova
a z Křivoklátu se bude vracet
v 16.02 hodin.

Za uměním
do knihovny

U

niverzita Pardubice zve
všechny zájemce na výstavu do univerzitní knihovny ve Studentské ulici 519
v Pardubicích-Polabinách.
Až do 25. ledna tu vystavuje svá díla výtvarník Rostislav Novák (* 1942), absolvent
AVU u profesora A. Paderlíka. Novák se věnuje malbě a sítotisku, žije v Praze
a u Loun a podle jeho návrhu vznikla kašna v Příbrami, „štukolustro“ pro
českou misi u Evropského
parlamentu ve Štrasburku
nebo Nemocnici na Homolce. Více informací zjistíte
na www.rostislav-novak.cz.
Výstava je otevřena v pondělí až čtvrtek od 8 do 20 h,
v pátek od 8 do 18 h, v sobotu
od 8 do 12 hodin.

Portréty lokomotiv
od Jiřího Boudy

N

a pražském proseckém
sídlišti nedaleko stanice metra Střížkov se v objektu v Jablonecké ulici 322,
nazvaném stylově Nádraží
Praha-Prosek, nachází prodejní výstava grafik Jiřího
Boudy Portréty lokomotiv.
Výstava je otevřena v zadním traktu budovy v prvním patře v nově otevřené
galerii od 6. do 12. prosince
v době od 14.00 do 18.00 hodin a od 13. do 19. 12. pouze
mezi 16.00 a 18.00 hodinami. V přední části budovy
lze navštívit ojedinělé modelové kolejiště v měřítku 0.
Akci podpořily České dráhy
a Praha 9.

Modely digitální
i analogové

S

vaz železničních modelářů v Pečkách zve všechny na vánoční výstavu
modelů a modelových železnic. Koná se od 27. do 29.
prosince v klubovně svazu
v areálu bývalé továrny Kovopodnik/Vampola v ulici
Žerotínově (nedaleko za nádražím ČD). Předváděn
bude digitální i analogový
provoz na kolejištích, provoz modelů českých automobilů (Faller Car System),
prodej doplňků k modelové železnici a modelů z leptaného plechu. Otevřeno
bude od 9 do 15 hodin.

(mn, mh)

VÁNOČNÍ TRHY. Období několik týdnů před Štědrým dnem znamená pro Drážďany pestrobarevný rej, který pro návštěvníka vynikne především večer. 

Saská metropole se
před Vánoci stává
jedním z nejčastějších
cílů českých turistů. To
proto, že má vynikající
dopravní spojení
a nabízí řadu kulturních
i technických
zajímavostí.

V

době adventu soutěží německá města v tom, které
z nich nabídne lepší svařené víno nebo delší Bratwurst
na adventních trzích. A pochopitelně také o to, které z nich navštíví více lidí. Kdyby byla zvláštní
kategorie za počty návštěvníků
z Česka, bodovaly by Drážďany
na plné čáře. Zatímco do Mnichova, Frankfurtu nebo Stuttgartu,
kde jsou adventní trhy nejproslulejší, trvá cesta libovolným pozemním dopravním prostředkem
několik hodin, do Drážďan se cestující dostanou vlakem pohodlně
za pár desítek minut. Tak rychle, že si ve vlaku z Prahy jen tak
tak stihnou dopřát snídani v jídelním voze.

(Pragerstrasse), která je hlavní
nákupní třídou v Drážďanech.
Vede z centra města k hlavnímu
vlakovému nádraží a před Vánoci tu návštěvníci kromě klasických obchodů nakoupí i u řady
stánků. Koho by snad vánoční
atmosféra ukolébala, může se
jet podívat na jednu z dopravně-technických zajímavostí
ve městě.

O MĚSTĚ

P

Dnešní ruch dává zapomenout
na zničené město za války.
války, kdy město téměř zmizelo z mapy. Z honosných budov
Zwingeru, Frauenkirche, Albertina nebo Semperovy opery tehdy nezbylo téměř nic. Obnova
po válce trvala dlouhá desetiletí a rekonstrukce v řadě případů
probíhá ještě dnes. Zatímco tvář
města se výrazně změnila, jedna
věc přečkala všechny doby – tradiční adventní trhy.

rvní písemná zmínka o Drážďanech pochází z roku 1206.
Velkoměstem se staly v roce
1852, kdy počet obyvatel překročil 100 tisíc. V únoru 1945
bylo město téměř celé zničeno
v důsledku amerického bombardování. Obnova trvala několik
desítek let. Dnes zde žije více než
půl milionu obyvatel. Drážďany
jsou hlavním zemským městem
Saska. Nachází se zde také důležitý železniční uzel, ze kterého vychází pět dálkových tratí.
Městem protéká řeka Labe.

Tradice stará skoro
šest století

Historie adventních trhů sahá
až do roku 1434, kdy se poprvé
konal tzv. Striezelmarkt (Štolový trh). Ten se mnohdy považuje
za nejstarší v Německu. Opékané
klobásy, preclíky a svařené víno
můžete ochutnat na náměstí Altmarkt v centru města. Trhy ale
probíhají také před Frauenkirche

Lanovkou nad město
Vánoční strom nesmí chybět
v žádném velkoměstě.
a v Rezidenčním zámku (Residenzschloss). Prodejci tu nabízejí
řezbářské výrobky, perník z perníkářského města Pulsnitz nebo
třeba adventní hvězdy z Herrnhutu. Trhy jsou otevřeny každý
den až do 24. prosince (trh před
Frauenkirche až do 2. ledna).
Kdo se nechá zlákat nákupní
horečkou, může z adventních
trhů zamířit do Pražské ulice

Pohnutá historie

Původ názvu Drážďany je odvozen od starosrbského označení Drežďany pro lidi původem
z oblastí bažin a lužních lesů.
Město vzniklo na místě původní rybářské vesnice na počátku 13. století, od 15. století bylo
sídlem saských panovníků. Nejvýznamnější a nejsmutnější kapitolou z novodobých dějin byl
nálet na konci druhé světové
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LESKLÁ MINULOST. Saská metropole nabízí řadu nádherných paláců připomínajících časy království.

Milovníci netradičních dopravních prostředků, kteří již mají
Drážďany projeté typickými žlutými tramvajemi skrz naskrz,
mohou vyrazit dvěma lanovými drahami nad město. Obě dvě
začínají poblíž náměstí Körnerplatz ve čtvrti Loschwitz na pravém břehu Labe. Z centra města
sem jedou tramvajové linky 6
a 12, které staví na protějším břehu v zastávce Blasewitz-Schilerplatz. Pěšky k dolní stanici obou
drah je to přes most jen pár minut. Pozemní lanová dráha,
která vede z náměstí Körnerplatz směrem na sever do čtvrti
Weißer Hirsch, překonává výškový rozdíl 95 metrů stoupáním
29 procent. Od horní stanice lanovky se nabízí nádherný výhled na město.
Úchvatné panorama saské
metropole se naskýtá také z vyhlídkové terasy od horní stanice
druhé z lanových drah. Ta je visutá, jezdí po kolejnici zavěšené
na 33 podpěrách a vede z Körnerplatz směrem na severovýchod.
Tato dráha je údajně nejstarší visutou lanovkou na světě.
Obě dráhy jsou velice populární
a jsou v provozu celoročně.
Petr Pošta

Jak se žilo šlechtě ve slezském Bruntále
Zámecký areál
v Bruntále patří
k nejvýznamnějším
památkám v českém
Slezsku.

O

d nádraží dovede výletníky do centra Bruntálu zelená a modrá turistická
značka. Cesta vede kolem Žižkova náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který patří
k nejstarším moravským svatyním. Byl postaven už ve 13. století
a z této doby se zachoval raně gotický presbytář. Na náměstí Míru
neujdou pozornosti turistů cenné
měšťanské domy. K těm nejzajímavějším patří budova radnice,
která získala dnešní klasicist-

ní vzhled nákladnou přestavbou
roku 1819, a pak Gabrielův dům,
jednopatrová stavba z poloviny
16. století, jejíž volutový štít je
typickou ukázkou slezské renesanční architektury.

přeponou průčelí. Jeho nádvoří, na kterém se nachází 18 metrů hluboká zámecká studna,
zdobí renesanční jednoposchoďové arkády. Právě na nádvoří
začíná přibližně 70 minut trvající prohlídka zámecké expozice.
Zájemci si během ní prohlédnou
nejhodnotnější interiéry zámku –
kapli v přízemí, sály v prvním patře zdobené cennými nástěnnými
malbami a s původním mobiliářem z 18. až 20. století i zámeckou
galerii s díly italských, holandských, vlámských a německých
mistrů 16. až 18. století.

Sedmdesát minut
v komnatách

Nejvýznamnější památkou města je zámek. Vznikl kolem roku
1580, a to přestavbou původně gotické tvrze z druhé poloviny 13. století. Renesanční stavba
byla v letech 1766–1771 přestavěna
ve stylu baroka podle návrhu architekta F. A. Neumanna. Dnešní podobu získal zámecký areál
úpravami na přelomu 19. a 20.
století.
Zámek má tvar tupoúhlého
trojúhelníku s mírně zaoblenou

Řemeslo má zlaté dno
Renesanční zámek vznikl kolem
FOTO tom plesnik
roku 1580.

Bruntálský zámek spravuje regionální Muzeum v Bruntále. V nejstarší části zámku – v sálech tzv.
Starého paláce ze 13. století – si

mohou zájemci prohlédnout i dvě
stálé muzejní expozice: Příroda
Bruntálska a Řemeslo má zlaté
dno – řemesla a živnosti bruntálského regionu.
Součástí zámeckého areálu
je jeho park. Už v 16. století se
po něm mohli procházet zámečtí
pánové a jejich hosté. V době panování příslušníků Řádu německých rytířů v 17. století vznikla
kolem zámku pravidelná zahrada. Roku 1894 byly provedeny
hlavní úpravy zeleně, které daly
vzniknout její dnešní podobě.
U průčelí zámku byla zachována barokní úprava, zbylá část
se změnila v přírodně krajinářský park. V něm najdeme zbytky
městských hradeb, baštu, jedenáct plastik, jezírko a přízemní
sallu terrenu. 
Tomáš Rezek

