Příští číslo
Železničáře
vychází ve čtvrtek
6. ledna 2011.
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Letovice slavily
spolu s námi

Prezentační
jízdy ve Velimi

Na třech tratích
ustal provoz

Otevřeli jsme letos již
čtrnáctou zrekonstruovanou
nádražní budovu. STRANA 2

Společnost Siemens ukázala
nová vozidla, která nasadí
po Evropě.
STRANA 5

Dvě české a jedna slezská
lokálka od 12. prosince
osiřely.
STRANA 7

krátce

sloupek
Hospodaříme
se ziskem

Výsledky jednání
o kolektivní smlouvě

Českým drahám
rostou tržby, zatímco
náklady se daří držet
zhruba na stejné výši.

V

e třetím čtvrtletí letošního roku jsme vykázali
kladný hospodářský výsledek ve výši 48 milionů korun. Provozní výsledek před
započtením odpisů přitom
dosáhl kladné hodnoty dokonce 1 196 milionů korun.

D

ne 14. prosince zástupci osmi odborových organizací a Českých drah
podepsali text kolektivní
smlouvy na rok 2011. Jednání byla, vzhledem k vnějším ekonomickým tlakům,
kterým jsou ČD vystaveny, velmi náročná. Přesto
se podařilo dosáhnout kompromisů, které v zásadě zachovávají pro zaměstnance
výhody vyplývající z letošní
kolektivní smlouvy. Bohužel zástupci Svazu Odborářů
Služeb a Dopravy svůj podpis nepřipojili. Důvody tohoto kroku považují ostatní
účastníci kolektivního vyjednávání za neoprávněné.
Pokud zástupci této odborové organizace svůj podpis
nepřipojí, přejdou ČD do režimu zákoníku práce.

Betlémské světlo
rozvezou z Brna

B

rněnští skauti přivezli v sobotu 11. prosince
vlakem EC Franc Schubert
z Vídně Betlémské světlo.
Od 18. prosince pak budou
plamínek pokoje a míru
rozvážet po celé republice.
„Od roku 1990, kdy s námi
skauti jezdili poprvé, se
z rozvážení Betlémského
světla stala pěkná tradice.
České dráhy jsou tradičním
partnerem akce a čtyřčlennou skupinu z Junáka, která světlo doprovázela, jsme
svezli bezplatně.

Devatenáctý
ples železničářů

Program

19. reprezentačního
plesu železničářů

Foyer 1. patro

S

rdečně vás zveme na 19.
reprezentační ples železničářů, který se koná v sobotu 29. ledna 2011 od 20.00
hodin v Národním domě
Raisův sál
na Vinohradech v Praze.
Informace o vstupenkách
Společenský sáljsou k dispozici na sekretariátu Unie železničních
Restaurace U Pešků
zaměstnanců na telefonu
972 233 142 nebo e-mailu uzzphasek@uzz.cd.cz. Večerem
bude provázet Aleš Cibulka.
21.30–01.00

k tanci a dobré náladě hraje DUO STAR PLUS Zdeňka Vašátka

Majakovského sál
moderuje Aleš Cibulka
20.00
20.05
20.15–20.25
20.25–21.25
21.30–22.15
22.15–22.30
22.35–00.25
00.30–03.00

zahajovací fanfáry
uvítací projev generálního ředitele Českých drah a prezidenta Unie železničních zaměstnanců
1. předtančení – Jaroslav Kuneš a Mahulena Bočanová (salsa)
k tanci hraje MOONDANCE ORCHESTRA Martina Kumžáka se svými sólisty – Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár
Ilona Csáková
2. předtančení – Jaroslav Kuneš a Mahulena Bočanová (salsa, instruktáž, lekce)
k tanci hraje MOONDANCE ORCHESTRA Martina Kumžáka se svými sólisty
nonstop k tanci hraje Olina Škrancová se svou skupinou

20.30
20.35–21.30
21.35–23.00
23.15–04.00

zahájení – Aleš Cibulka
Mercury – Irena Kousalová, Venda Vaníčková, Patricia Padilla, Jan Novák, host: Milan Černohouz
Jan Kalousek se svou skupinou
Disko párty Jiřího Linky (s projekcí), 80.–90. léta

20.30–22.30
22.45–01.00

Rangers Band
Cimbálová muzika Josefa Feča

23.00–03.00

Josef ŠVEJK & c. k. ŠRAML – „hašlerky“, staropražské písně, kuplety,
vojenské písničky a šlágry z pražských hospod, vedoucí: Přemysl Kubišta

SuperCity Pendolino
jezdí už pět let

P

rávě před pěti lety,
11. prosince 2005, nasadily České dráhy v rámci nového grafikonu jednotky
Pendolino na pravidelné spoje pod produktovou značkou
SuperCity Pendolino. Historicky první spoj SC Pendolino tehdy vyjel v 5.45 hodin
z ostravského hlavního nádraží do Prahy. Spoje SC Pendolino se okamžitě staly
synonymem komfortního
a rychlého cestování po železnici a dodnes zůstávají
„vlajkovou lodí“ ČD. Nejvyužívanější jsou spoje SC Pendolino mezi Prahou a Ostravou.

(tis, hop)

Petr
Žaluda
Generální ředitel
Českých drah

SKORO JAKO LETIŠTĚ. Odbavovací hala na hlavním nádraží již plně funguje. Postupně se zde objevují obchody.

FOTO michal málek

Hlavní nádraží otevírá
Cestující na pražském
hlavním nádraží
mohou znovu
využívat jižní podchod
včetně přilehlé části
odbavovací haly.
A v ní se rychlým
tempem dokončuje
34 nových obchodů.

zem dobře zvolené strategie. Slyšíme, jak lidé říkají: Připadáme
si jako Alenka v říši divů. Je tohle
ještě hlavní nádraží? Snad jedinými, komu přestavba vadí, jsou
bezdomovci a drogově závislí. Ale
ty mezi potenciální zákazníky
Českých drah nepočítám,“ řekl
ředitel KCOD Praha Alois Kašpar.
Slavnostní otevření komplexu se
plánuje na duben 2011.

P

Investor opravil poslední část
odbavovací haly, kde vybudoval dalších téměř 5 tisíc m 2 nových obchodních ploch. Jedná se
o jižní část nádraží, nacházející
se v prostoru od fasády nové odbavovací haly až po nástupiště
k vlakům. Celkem bylo v nové odbavovací hale od ledna roku 2007
zrevitalizováno 30 tisíc m2 ploch,
z nichž téměř 10 tisíc m2 připadá
na nově vybudované obchodní
prostory. „Z hlediska provozu nádraží se jedná o rozhodující část
budovy, kterou denně projde přibližně devadesát tisíc návštěvníků, kteří nyní mohou plně
využívat široké škály služeb a zázemí na evropské úrovni,“ pro-

o zhruba roce jsme se dočkali. Na největším železničním nádraží v republice
byla zpřístupněna kompletně
opravená odbavovací hala. Společnost Grandi Stazioni ČR tak
v úterý 30. listopadu završila
po čtyřech letech od zahájení prvních prací třetí etapu rekonstrukce pražského hlavního nádraží.
Také třetí etapa, která začala loni
na podzim, probíhala bez přerušení odbavování cestujících.
„Naši zákazníci, ale musím
říci i zaměstnanci ČD centra, si
krásné, vstřícné a kulturní prostředí zaslouží. Již první ohlasy
cestujících jsou nejlepším důka-

Miliardová revitalizace

SLUŽBY PRO
ZÁKAZNÍKY

C

elkem bude v následujících týdnech a měsících
otevřeno na pražském hlavním nádraží 34 provozoven
a další nové toalety pro cestující. Ještě do Vánoc by měly
být otevřeny provozovny Relay, parfumerie Sephora, francouzská bageterie Brioche
Dorée, italský café bar A-café, „foodcourt“ Foodissimo,
značková kosmetika Yves Rocher, módní doplňky Six a I am,
prodejna belgické čokolády
Leonidas, přírodní kosmetika Manufaktura nebo francouzská módní značka Orsay.
Později přibude například supermarket s potravinami Billa.

hlásila jednatelka firmy Grandi
Stazioni ČR Andrea Odoardi.
Stejně jako v rámci předchozí
etapy byla vybudována nová skleněná fasáda, instalovány stropní
podhledy a kompletní technologie. K dispozici jsou dva nové
výtahy propojující jednotlivá pod-

laží haly s parkovištěm umístěným na střeše haly, které mohou
využívat lidé se sníženou pohyblivostí nebo maminky s kočárky.
Zprovozněn byl rovněž kompletní informační a orientační systém haly. Celková cena investice
za revitalizaci stanice je asi 1 miliarda korun. Grandi Stazioni má
od Českých drah nádraží v pronájmu na 30 let.

Kde budou stavbaři
pokračovat

Jedním z posledních kazů areálu hlavního nádraží je revitalizace ústřední haly, kde se nachází
Fantova kavárna. Tam se stavbaři
chystají v příštím roce. „Hledáme
partnera, aby byla rekonstrukce
už dělaná na míru podle budoucího využití. Zda to bude restaurace, kulturní galerie nebo hotel,
zatím není jasné,“ řekl Martin
Hamšík z Grandi Stazioni ČR.
Stavební práce se ale už rozběhly na vedlejším Masarykově nádraží. Revitalizace stanice začala
ve středu 1. prosince uzavřením
větší části dvorany nádraží a uzavírkou hlavního vchodu z Havlíčkovy ulice.  Martin Navrátil

Vítá vás stanice na sídlišti Prosek
Na tomto nádraží
sice do žádného vlaku
nenastoupíte, zato
tu můžete hodiny
strávit pozorováním
unikátních modelů.

také Losos. Dodejme ještě, že se
jedná o naprosté unikáty, mezi
nimiž například nechybí ani vícesystémová lokomotiva řady
371 v novém korporátním nátěru Českých drah a další pozoruhodné stroje.

Mezi paneláky

M

ilovníci lokomotiv, vlaků a vláčků i nezaměnitelné atmosféry nádraží
a všeho, co patří k jeho provozu, si
přijdou na své na modelovém kolejišti na pražském Proseku. Neobvyklé modelové kolejiště v měřítku
0 vzniklo v objektu bývalé spořitelny v Jablonecké ulici 322 a bylo
pojmenováno jako nádraží PrahaProsek. Na ploše 20 x 4 metrů je
instalovaný detailní model železnice, připravený občanským sdružením Pragoclub.

Vlastnoruční výroba

„Měřítko 0 je staronovým modelovým měřítkem. Poměr 1:45
je dnes rozměr historický, ne-

boť kdysi dávno v tomto měřítku
vznikaly jedny z prvních plechových hraček s železniční tematikou. Na pražském Proseku jsme
postavili modelové kolejiště s analogovým ovládáním, nicméně je
elektricky připraveno i na digitální ovládání,“ vysvětlil předseda
Pragoclubu Ludvík Losos.

Modelové kolejiště nádraží Praha-Prosek je dvoukolejné
s centrálním ovládacím pultem,
odkud se řídí jednotlivé výhybky.
„Dbáme ne vysokou kvalitu modelů a jejich precizní zpracování,
což je zásluha některých našich
členů, kteří lokomotivy a vozy
vlastnoručně vyrábějí,“ uvedl

„Mašinky se na devítce rozjíždějí
přímo uprostřed prosecké obytné
zástavby nedaleko stanice metra
Střížkov,“ pochlubil se při vernisáži k otevření kolejiště na nádraží Praha-Prosek místostarosta
Městské části Praha 9 Adam Vážanský. Občanské sdružení Pragoclub perspektivně počítá
s pořádáním různých tematických výstav, ale i zajímavých
a tvůrčích workshopů tak, aby se
nádraží Praha-Prosek stalo vyhledávaným cílem malých i velkých
návštěvníků. Jeho provozní doba
po pauze v závěru letošního roku
bude pro další období upřesněna
po Novém roce. K dispozici má být
na www.praha9.cz. 
MARTIN HARÁK


Stalo se tak navzdory tomu,
že na základě dlouhodobých
smluv zaplatily kraje za zajištění osobní dopravy během prvních devíti měsíců
o 52 milionů korun méně než
loni. Za dobrým výsledkem
naší firmy jsou hlavně vnitřní úspory v řádu stovek milionů a vyšší tržby za přepravu
cestujících. Celkové tržby
za prvních devět měsíců dosáhly téměř 22 miliard korun. Velmi pozitivní je růst
tržeb z přepravy cestujících,
kde jsme od ledna do září
meziročně utržili o 117 milionů víc. Tento výsledek je o to
významnější, že jsme loni
nezdražovali jízdné a v cenách jízdenek jsme nezohlednili ani lednové zvýšení
sazby DPH z 9 na 10 procent.
Oproti tomu náklady jsme udrželi na zhruba stejné úrovni jako loni,
tedy na částce 21,9 miliardy.
V této oblasti se firmě daří
snižovat především osobní
náklady (meziroční pokles
o 4 procenta, resp. 386 milionů) a náklady na trakční
energii, které díky novému způsobu nákupu elektřiny klesly meziročně o 165
milionů korun. Díky těmto
úsporám jsme naopak mohli za devět měsíců vynaložit mnohem více prostředků
do oprav, především železničních vozidel. Tato položka nám meziročně vzrostla
o 497 milionů na 1,4 miliardy korun.

anketa
Už si rodina zvykla, že
trávíte svátky v práci?
BOHDANA ČEJKOVÁ

Osobní
pokladní, Kyjov
Partner pracuje
také u ČD, takže
se občas stane, že
se nevidíme celé svátky. Proto to vadí mně i jemu.

MIROSLAV ŠKREKO

Strojvedoucí,
Studénka
Když byly děti
malé, tak z toho
nikdo moc nadšený nebyl. Ale práce v turnusu má i prvky, které to trochu
kompenzují.

MARTIN BARANOVIČ

Vlakvedoucí,
Český Těšín
Je fakt, že směny o svátcích jsou
to první, co nás
zajímá v novém turnusu.
Na Vánoce jsem doma, na Silvestra asi na nocležce. (ski)
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Aktuality

nabízíme
Relaxace
na neděli

49/2010

V Letovicích se slavilo

pro vás
Za nákupy
i uměním

Balíček ČD WELLNESS
obsahuje nostalgickou
jízdu, pobyt v lázních,
návštěvu zámku
a slevu na oběd.

V rámci zákaznického
programu ČD Bonus
nakoupíte veškerý
sortiment značky
Whirlpool včetně
novinek za nižší cenu.

P

o úspěšném loňském
ročníku připravily České dráhy pro své cestující ve spolupráci s Lázněmi
Lednice, zámkem Lednice a restaurací Obecní dům
v Lednici opět nabídku produktu ČD WELLNESS. Cestující si tak jízdu z Brna
do Lednice historickým motorovým vozem z 50. let zvaným Hurvínek zpříjemní
návštěvou lázní, prohlídkou
lednického zámku a chutným obědem. Součástí
balíčku je půlhodinová návštěva bazénu a zvolená procedura v lázních, dále také
neobvyklá zimní prohlídka
zámku Lednice. Restaurace
Obecní dům všem držitelům
speciální jízdenky poskytne
slevu na hotová jídla ve výši
10 procent – nebo nabízíme
oběd přímo v Lázních Lednice za zvýhodněnou cenu.
České dráhy nabízejí tyto
speciální balíčky na neděle
16. a 30. ledna, 13. a 27. února, 13. a 27. března příštího
roku. Výhodné balíčky lze
koupit pouze v předprodeji v ČD centru na brněnském
hlavním nádraží, kde sdělí o nabídce i další praktické informace. Cena jízdenky
pro dospělého je 474 korun,
důchodci zaplatí 357 korun.
Pro děti ve věku od 2 do 6 let
jsou připraveny jízdenky

v hodnotě 82 korun, pro
starší od 6 do 15 let za 198 korun. Vlak odjíždí ve všechny uvedené dny vždy v 9.35
z brněnského hlavního nádraží, kam se zpět vrátí
vždy v 17.56 h.
(tis)

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 4.–10. 12.

■ 7 % pozitivní
■ 2 % negativní
■ 2 % ambivalentní
■ 89 % neutrální

P

okračuje kladný zájem
médií o mikulášské jízdy Českých drah a letošní
poslední jízdu Křivoklátského expresu. K dobrým
zprávám patří i informace o umístění časopisu ČD
pro vás na 4. místě v hodnocení sdružení CZECH
TOP 100. Tendr za 286 milionů korun na modernizaci
11 dvoudílných motorových jednotek vzniklých
přestavbou z vozů řad 810
a 010 vzbudil také spíše
příznivý mediální ohlas.
Média se stále vrací k informacím o novém jízdním řádu. Hodnotí změny
v rámci jednotlivých krajů. Novináři se rovněž zabývali násilím ve vlacích
a útocích na vlakové čety.
Média referovala i o opakovaném pokusu vydražit
Sweerts-Šporkovský palác
v pražské Hybernské ulici.
České dráhy jej v létě prodaly firmě Gest hotel, ta
ale kupní cenu 310 milionů
korun neuhradila. Dražba
se bude konat 31. prosince,
vyvolávací cena je 300 milionů korun.

V

době, kdy nakupujete vánoční dárky, se
vám může program ČD Bonus opravdu hodit. S Inkartou máte totiž výrazné
slevy u našich partnerských firem. Příkladem
je společnost Whirlpool.
Na webových stránkách

Viktoria
O´Rourke
Manažerka
programu
ČD Bonus

JAKO NOVÁ. Více než rok probíhala rekonstrukce nádraží v Letovicích na jižní Moravě. Na řadě je nyní Moravský Krumlov. 

Výpravní budova
letovického nádraží
dostala nejen nový
plášť, ale současně
byla kompletně
zrekonstruována.
Jde o první část
stavby, kterou doplní
autobusový terminál.

V

pátek 26. listopadu se v Letovicích na nádraží odehrála malá slavnost. Náměstek
generálního ředitele Českých drah
pro správu majetku Milan Matzenauer symbolicky předal cestujícím do užívání zrekonstruovanou
budovu nádraží, která na první pohled vypadá jako nově postavená.

Letos již čtrnácté
opravené nádraží

„Každé rekonstruované nádraží
je pro nás krokem dopředu. Mým
osobním cílem je, abychom první
dvě stovky nejdůležitějších nádraží dovedli dostat do kondice během
tří let. Opravených a modernizovaných nádraží dnes máme okolo sto
dvaceti. Letovice jsou přitom letos
již čtrnáctým rekonstruovaným
nádražím na Českých drahách
a patnácté ještě otevřeme do konce
roku v Moravském Krumlově,“ informoval náměstek Matzenauer.
Opravená nádraží jsou podle něj
obchodní strategií. „Pokud chceme, aby rostly naše tržby, pak musíme zákazníkům nabídnout nejen
kvalitní vlaky, ale současně i hezká
a příjemná nádraží. Jsme si vědomi, že česká nádraží obecně nejsou
moc pěkná, nicméně se snažíme
tento nedostatek průběžně napravovat. Letovice jsou toho živoucím
dokladem,“ dodal Matzenauer.

Foto autor (2x)

nové sociální zařízení. Mimo to je
chrání bezpečnostní sklo na výdejním okénku směrem do odbavovací haly. „Práci jim zpříjemňuje
nové vybavení v osobních pokladnách i nábytek v šatně a sociálním
zázemí,“ doplnila přednostka.

Terminál je v plánu

POHLED Z ULICE. Na terminál si musí obyvatelé ještě počkat.

STRUČNĚ O STANICI A NÁDRAŽÍ

L

etovice leží na trati Brno – Česká Třebová. Jsou součástí Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Výpravní budova byla postavena v roce
1848, modernizací prošla v roce
1958. V 90. létech prošla určitými úpravami. Budova je tvořena
ze dvou objektů – výpravní budovy a později přistavěného objektu restaurace. Přízemí je zcela
využíváno pro účely stanice. Na-

Samotné práce trvaly něco přes
rok, a to za plného provozu. Jízdenky se například prodávaly
v náhradních prostorách, podobně v provizorních prostorách byly
umístěny toalety. „Cestující veřejnost měla sice ztížené podmínky,
nicméně jsme nezaznamenali žádné stížnosti,“ řekl při slavnostním
otevření ředitel Regionální správy
majetku Brno Lubomír Křivánek.

Myslelo se
i na zaměstnance

Přednostka osobní stanice Brno
Blanka Krchnivá potvrdila, že

chází se zde pokladna, dopravní
kancelář a denní místnost se šatnou. Severně navazuje na halu
čekárna pro cestující. V patře jsou
dva byty 3 + 1. V jihovýchodním
rohu přístavby je samostatným
vstupem z venkovního prostoru
přístupná nocležna pro vlakové
čety. V jihozápadním rohu přístavby se nacházejí veřejné toalety s vyčleněnými kabinkami pro
zaměstnance stanice.
nově zrekonstruované prostory letovického nádraží přinesly zlepšení jak pro cestující, tak
pro zaměstnance: „Úplnou novinkou je bezbariérový přístup
pro imobilní cestující, kteří se
dostanou zcela bez problémů
jak k osobním pokladnám, tak
i na nástupiště k vlakům. Naši
zákazníci mají k dispozici také
malou útulnou čekárnu a proti
nepřízni počasí je chrání dvoje
dveře na fotobuňku.“
Hezčí pracovní prostředí získali pokladníci. Dnes mají společně s kolegy výpravčími k dispozici

Nyní je na řadě prostor před nádražím. Květoslav Havlík ze společnosti KORDIS JMK potvrdil
plány na stavbu terminálu. „Cílem je výrazně zvýšit komfort
přestupu z vlaku na autobus a naopak. V současné době zatím nevíme, kdy bude samotná stavba
autobusového terminálu zahájena, ale naší snahou je, aby se
dílo zrealizovalo v co nejkratší možné době. Obzvláště když je
již kompletně hotova nádražní
budova včetně zázemí. Vše se ale
odvíjí od množství dostupných finančních prostředků,“ prohlásil
Havlík.
Nový terminál by měl vzniknout v prostoru mezi nádražní
budovou a řekou, což je poměrně úzký prostor, který budou muset stavbaři technicky dořešit.
Při stavbě se počítá s technickými opatřeními, aby byla autobusová stání co nejblíže vlakům
a zároveň aby bylo možné rozšířit silniční komunikaci a postavit dostatečně široká nástupiště z důvodu bezpečného provozu.
Myšlenku osobně podpořil starosta Letovic Vladimír Stejskal.
Podle něj město terminál potřebuje, protože je třeba zklidnit
dopravu na hlavním náměstí:
„Autobusy, které končí a otáčí se
na náměstí, patří na terminál
a městem by měly jen projíždět
s krátkým zastavením. Ostatně
k tomu je integrovaný dopravní
systém právě určen.“
MARTIN HARÁK


Zima prověřuje lidi i provoz

Zajistit plynulý
provoz v zimě
nebývá jednoduché.
Pracovníci v dopravě
pak často kontrolují
zataženou oblohu.

Výhybky může
vyřadit počasí i zloději

V

ydatné sněžení nemají rádi
ve stanicích na jednokolejkách, kde se křižují vlaky.
Železniční stanice Paskov na trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek patří mezi ně. Odpoledne se
tu křižují vlaky v půlhodinových
intervalech.

Kdo odklidí sníh?

Zdaleka nejde jen o osobní vlaky. Paskovská výpravčí Alena
Pavlasová, kterou jsme zastihli
ve směně, nás ujistila, že na této
trati není nouze ani o nákladní
vlaky. Zejména pro automobilku HMMC v Nošovicích, mezi
válcovnami plechů v Lískovci a hutním komplexem Arcelor Mittal v Ostravě-Kunčicích,
a dále vlaky pro obsluhu Biocelu

NÁROČNÁ SLUŽBA. Když nasněží, přibývá starostí.
Paskov a místní pily Mayr-Melnhof Paskov.
Právě v souvislosti se zajištěním zimního provozu mají zdejší
výpravčí obavy. Až do 12. prosince ještě mohli požádat o rychlé
zprovoznění zasněžených výhybek dozorce výhybek v nepřetržitém provozu. Od změny jízdního
řádu v polovině prosince byla tato

Foto autor

funkce ve zdejší stanici zrušena a odklízení sněhu z výhybek
a nástupišť zajišťuje výhradně
Správa železniční dopravní cesty. „A moje dcerky se pořád diví,
proč tak nemám ráda sníh,“
směje se Alena Pavlasová, matka dvou dětí. V létě jezdí do práce
na kole, ale v zimě ty dva kilometry z domu musí vyšlapat pěšky.

Z osmnácti výhybek je devět vybaveno elektrickým ohřevem,
který je ale občas v poruše, protože bývá terčem zlodějů. Nicméně v zimě může poruchu vyvolat
silné sněžení nebo třeba odpadlý námrazek z projíždějícího vlaku. U těchto poruch budou muset
výpravčí počkat až na pracovníky
SŽDC. „Už jenom z časových důvodů nepřichází v úvahu, že bych
uzamkla kancelář a vypravila se
na zhlaví osobně,“ dodává výpravčí a vypočítává, že dozorce výhybek měl na starosti úklid peronů,
okolí výpravní budovy, úschovu
jízdních kol a prodej jízdenek.
Od ledna budou na nočních
směnách prodávat jízdenky výpravčí. „Chápu nutnost úsporných opatření, ale u stanice
Paskov mám trochu pochybnost,
zda je šetření na správném místě. Jsme tu ale od toho, abychom
zajistili bezpečný a pokud možno plynulý provoz i za ztížených
podmínek,“ říká dozorčí provozu
Vavřinec Fójcik. IVAN SKULINA

www.flexipool.cz/cd koupíte pračky, myčky, lednice,
trouby a další výrobky značkové kvality této značky
vždy nejlevněji. Vstup do eshopu je možný také přes
stránky www.cd.cz, sekce Výhody pro cestující – ČD
Bonus – Nákup on-line. Nabídka je dostupná pouze pro
držitele In-karty Českých
drah, před nákupem je tedy
nezbytná jednoduchá registrace kvůli ověření In-karty. Registrace je zdarma
a nezavazuje k odběru zboží či služeb. S In-kartou ČD
také nakoupíte levněji i zboží značky Thule, Römer,
Philips, Dell, Bosch a Nikon. FlexiPool garantuje
nejvýhodnější ceny na zboží
a služby partnerů projektu.
Pokud tedy naleznete vámi
vybraný výrobek na jiném
obchodním místě výhodněji, budou vám zajištěny
vždy lepší podmínky.
Kromě toho prosím nezapomeňte, že v lednu končí
dvě velké výstavy ve vídeňské Albertině, na které
máte v rámci programu
ČD Bonus slevu 25 procent
na vstupném. Jedná se o výstavy Picasso: mír a svoboda
(do 16. ledna) a Michelangelo – Kresby génia (do 9.ledna). Pokud při vstupu předložíte jízdenku odkudkoli z ČR do Vídně, a to včetně
jízdenek FIP, zaplatíte místo 9,5 pouze 7 eur. Dodávám, že v Albertině můžete
díky těmto dvěma akcím vidět nejen Picassova díla, ale
také jeho osobní dopisy, dobové a archivní publikace.
Dále zde vystavují 120 nejkrásnějších Michelangelových kreací zapůjčených ze
světových muzeí.

změny

VLADIMÍR PELÉŠEK

Ředitel Odboru produktů
a obchodu
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání konaném dne 23. 11. 2010 obsadilo
s účinností ke dni 1. 12. 2010
Vladimíra Peléška do pracovní pozice ředitele Odboru produktů a obchodu (O28).

EDUARD JELEŇ

Korporátní
manažer rizik
Představenstvo
Českých drah
na svém zasedání konaném dne 2. 11. 2010
schválilo s účinností od 2. 11.
2010 zřízení kanceláře korporátního manažera rizik. Současně obsadilo ke stejnému
dni Eduarda Jeleně do pracovní pozice korporátního manažera rizik.

JOSEF MATUŠ

Na svém zasedání dne 23. 11.
2010 rozhodlo představenstvo
ČD o odvolání Josefa Matuše z pracovní pozice vrchního
přednosty Depa kolejových
vozidel Brno. Změna vstoupila v platnost k 15. 12. 2010.
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Na Ostravsku integrace nekončí
S jednatelem společnosti Koordinátor ODIS
Alešem Stejskalem jsme hovořili na téma
minulost, současnost a další rozvoj integrované
dopravy v Moravskoslezském kraji.

N

a území republiky sice existuje větší množství integrovaných dopravních
systémů, ve větším rozsahu ale
fungují prakticky jen na třech
místech. Je to přirozeně dáno
především hustotou osídlení.
Kromě Prahy/Středočeského kraje a Jihomoravského kraje se jedná o Ostravsko.

Jaké vlastně byly počátky integrované dopravy na Ostravsku?
Počátky sahají do roku 1995. Tehdy
byla založena společnost Koordinátor ostravského dopravního integrovaného systému, která dostala
za úkol připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní
systém v širším zájmovém území
města Ostravy a později i dále.
Prvním krokem byla tzv. předintegrace dopravy mezi Hlučínskem
a Ostravou, když od 1. října 1996
bylo možno ve vlacích ČD na vymezených úsecích cestovat na dlouhodobé časové jízdenky DP Ostrava
doplněné zvláštním kuponem. Jednalo se o první skutečnou spolupráci dvou dopravců, DP Ostrava a ČD.
Rok nato byl zaveden plnohodnotný
IDS, do kterého byli postupně zapojováni další dopravci.

Systém se v následujících letech na základě vůle měst a obcí,
později pak i Moravskoslezského
kraje, dále plošně rozvíjel. Proces
zapojování ČD začal 19. prosince
1999 spuštěním pilotního projektu mezi Ostravou a Bohumínem
a byl ukončen v roce 2008. Systém
doplňkových kuponů byl nahrazen prodejem dlouhodobých jízdenek ODIS na zařízení AVOS
v pokladnách ČD, což byl z celorepublikového hlediska průlomový krok.
Jak hodnotíte spolupráci s Českými drahami?
Vzájemnou spolupráci hodnotím
velmi pozitivně. Jak už zaznělo, jsou ČD jedním ze dvou prvních dopravců v ODIS a dnes mají
do IDS zapojeny všechny osobní a spěšné vlaky na území celého kraje a také vybrané rychlíky,
zejména na Opavsku a Bruntálsku. V pokladních přepážkách
všech stanic na území kraje prodávají ČD veškerý sortiment dlouhodobých časových jízdenek a je
zde například možno vyřídit si
i kmenový list. Takové územní
pokrytínenabízížádnýjinýdopravce. Nebo takzvaná Ostravanka,

ALEŠ STEJSKAL
Jednatel společnosti
s ručením omezeným
Koordinátor ODIS

P

o absolvování ekonomické fakulty ostravské Vysoké školy báňské v roce 1983
jej zájem o veřejnou dopravu
přivedl do Dopravního podniku Ostrava. V této společnosti po dobu čtrnácti let
pracoval v různých provozních funkcích i manažerských
pozicích.
Od roku 1997 se podílel
na formování integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS,
prakticky tak stál u zrodu tohoto systému. Pracuje nyní
jako jednatel společnosti
s ručením omezeným Koordinátor ODIS, která má, jak
název napovídá, na starosti koordinaci zmíněného integrovaného systému.

24hodinová jízdenka pro město
Ostravu, tu je možno zakoupit
v pokladních přepážkách v celé
republice. Tuto službu nenabízí
žádný jiný dopravce ani jiný IDS.
Ještě bych mohl vzpomenout
projekt regionální dopravy Esko
Moravskoslezský kraj, který jsme
společně zavedli v roce 2008. Linky Esko jsou jednak zastávkové,
provozované celodenně a celotýdenně v nejvýše hodinovém intervalu a označené písmenem
S a číslem, jednak zrychlené
s intervalem nejvýše 120 minut,
označené písmenem R a číslem.
Označení linek usnadňuje orientaci v železniční dopravě, schéma
je jednoduché a cestování usnadňují taktové prvky jízdních řádů.
Jaké nejvýznamnější novinky
jste přichystali k novému jízdnímu řádu?
Je to jednak nová organizace veřejné autobusové dopravy po zrušení železniční tratě Hostašovice
– Nový Jičín horní nádraží. Kromě zaintegrování stávajících linek 617 a 688 dojde ke změně trasy
u linky 622 a zavedení nové linky
665, tyto poslední dvě linky nově
obslouží celý Mořkov a budou
ukončeny u železniční zastávky
Mořkov hlavní trať, kde vznikne
přestupní bod železnice-autobus.
Druhou novinkou je zahájení pilotní plné tarifní integrace
v traťovém úseku Ostrava hl. n.
– Paskov. Podnětem k tomuto kro-

ku je nový systém obsluhy obce
Paskov a její místní části Oprechtice novou napájecí autobusovou
linkou 370. Ta bude na západní
straně ukončena na tramvajové
smyčce Dubina Interspar a na východní straně u nádraží Paskov
s těsnou návazností na vlakovou
linku S6 do Ostravy i Frýdku-

cílem je zavedení
čipové karty
platné u všech
dopravců.
Místku. Poprvé v historii bude
umožněno používat i ve vlacích
krátkodobé jízdenky ODIS, které
budou rovněž prodávat ČD ve vybraných stanicích ze zařízení
UNIPOK.
Jaká je budoucnost integrované dopravy v Moravskoslezském kraji?
Jednak zbývá dokončit integraci autobusové dopravy v některých oblastech kraje. Dalším
významným cílem je zavedení
jednotného odbavení cestujících
prostřednictvím standardizované čipové karty, tj. cestující budou moci používat svou čipovou
kartu u kteréhokoliv dopravce
v kraji. Na obou těchto úkolech
usilovně pracujeme. 
Petr Mitáček


Katalog osobních vozů ČD – 36. díl

Bdtn
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bdtn

50 54 21-29

49

120 km/h

Modernizace

Výrobce

Od 2004

KOS Krnov

M

Oddílů

1

Rozvor

Foto Michal Pulzer

odernizovaný přípojný osobní vůz druhé třídy Bdtn
má jeden velkoprostorový oddíl pro cestující s uličkou uprostřed a dva nástupní prostory. Je určen pro vnitrostátní provoz na hlavních a vedlejších tratích, pro řazení
zejména do soupravy s motorovými vozy 854 a řidicími vozy
954. Vůz má dva podvozky typu VÚKV – typ 80. Vytápění
a větrání je teplovzdušné s naftovým ohřívačem vzduchu.
Zdrojem elektrické energie je centrální zdroj energie umístěný na motorovém voze a akumulátorová baterie. Hlavní osvětlení přípojného vozu je zářivkové, nouzové a noční
je žárovkové. Přípojný vůz je vybaven hlavním a napájecím
brzdovým potrubím, průběžným vedením dálkového řízení,
dvěma zásuvkami pro napájení a ovládání přípojného vozu,
průběžným kabelem el. vytápění a vlakového rozhlasu.

Míst k sezení

88

Délka skříně

24 200 mm

34/43 t

Výška střechy
od temene kolejnice

4 040 mm

Průměr styčné
kružnice kola

840 mm

Šířka skříně

2 883 mm

D

Pendolino jezdí
opět na Slovensko

Se záměry modernizace a nákupu nových vozidel, novinkami

Generální ředitel ČD
Petr Žaluda nedávno
vyhlásil soutěž pro
studenty VŠE. Jaká jsou
pravidla a podmínky?

P

etr Žaluda skutečně navštívil 30. listopadu Vysokou školu ekonomickou
v Praze, kde prezentoval
hospodářské ukazatele Českých drah za letošní rok
a srovnával je s minulým obdobím. Soustředil se i na finanční zdroje pro nutné
investice, zejména obnovu
vozidlového parku. Při této
příležitosti také vyhlásil pro
studenty kreativní soutěž,
kdy zájemci mají zpracovat

Blanka
Havelková
Vedoucí oddělení
rozvoje lidských
zdrojů
prezentaci na předem zadané téma, kterou bychom
mohli využít při poskytování služeb. Téma číslo 1 zní:
Návrh inovačních opatření
v oblasti prodeje cestovních
dokladů pro studenty. Tady
se soutěžící zaměří především na systém slev a věrnostní systém. Téma číslo
2 je: Jakým tématům by se
firma České dráhy měla věnovat v rámci Společenské
odpovědnosti firmy.
Studenti mají za úkol
zpracovat prezentaci v programu PowerPoint v rozsahu do 15 slidů. Je třeba ji
poslat v termínu do 15. března prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.economix.cz/soutez.
Jména výherců oznámíme
do 31. března. První cenou
bude honorovaná měsíční
stáž na Generálním ředitelství ČD, konkrétně v Projektové kanceláři, kde se
student nebo studenti budou podílet na různých projektech, které jsou součástí
transformačního programu
Vize 2012 a dalších projektů,
jejichž cílem je zefektivnění
hospodaření firmy či které
souvisí s čerpáním pomoci
z evropských fondů. Druhá
a třetí cena spočívá ve voucheru na nákup jízdních dokladů v hodnotě 1 000, resp.
500 korun.

doprava
Galileo budeme
řídit z Prahy

V Bratislavě zazněly dobré zprávy
esátý ročník ČD Fórum pořádalo pro celou skupinu
Českých drah generální
zastoupení ČD Cargo na Slovensku pod vedením Jiřího Vencla.
Setkání se konalo v prostorách
českého velvyslanectví v Bratislavě. Diskuzní příspěvky zazněly
od náměstka generálního ředitele ČD Antonína Blažka, zástupců
ČD Cargo Pavla Lamacze a Jiřího
Witisky, ale i od předsedy představenstva české společnosti Oltis Group Štefana Mestického.

Měsíční stáž
pro studenty

2 300 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

Slovenské hlavní
město hostilo
v zasněžený pátek
3. prosince delegaci
manažerů Českých
drah a ČD Cargo.

odpovídá

v Jízdním řádu 2011, ale i tarifní
politikou Českých drah seznámil
přítomné hosty a zástupce odborných médií náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek. „Se Slovenskem
nás spojují tři důležité tranzitní
pohraniční přechody – BřeclavKúty, Horní Lideč-Púchov a Mosty u Jablunkova-Čadca. V novém
jízdním řádu jsme neměli zájem
měnit něco, co dobře funguje. Naopak jsme se soustředili na nedostatky, které vnímáme a snažíme
se je postupně odstraňovat. Mimo
jiné začíná opět provoz tradičního
spoje Slovenská strela nejrychlejšími českými vlaky Pendolino, které
zcela určitě uspokojí potřeby a zájmy slovenských zákazníků, ale
pochopitelně nejen jich,“ uvedl
náměstek Blažek. Vlaky Pendolino
urychlí cestu z Bratislavy do Prahy
a naopak o 27 minut.
Antonín Blažek mimo jiné upozornil, že všechny mezinárodní
spoje EuroCity, a to včetně těch,
které směřují na Slovensko, budou mít zařazeny jídelní vozy.

V SÁLE. Za předsednickým stolem usedl také náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek (vpravo).
„V poslední době naše společnost
podepsala kontrakt se slovenskou
firmou ŽOS Vrútky, která zmodernizuje jednadvacet našich starších
jídelních vozů, které budou upraveny nejen na rychlost 160 km/hod.,
ale vybaveny i klimatizací a pohodlným interiérem,“ poznamenal.

Foto autor

Elektronický podej
zásilek se rozšířil

V roce 2008 začali v ČD Cargo
uvažovat o elektronickém podeji
zásilek, tedy službě, která zákazníkům může významně ušetřit
cenný čas. Milníkem provozování zjednodušeného odbavová-

ní vozových zásilek zavedením
elektronického podeje se stal
1. březen 2009. „V ten den jsme
zahájili zkušební provoz odbavení zásilek ucelených vlaků ve vnitrostátní dopravě. Rutinní provoz
nastal o devět měsíců později a letos 11. října jsme tuto službu rozšířili o mezinárodní přepravy,“
řekl Jiří Witiska, pověřený řízením Odboru plánování kapacit
ČD Cargo.
Odborný poradce obchodního
ředitele ČD Cargo Pavel Lamacz
seznámil účastníky konference prioritně s novou organizační
strukturou, která začala platit
od 1. prosince, a následně nastínil podnikatelské cíle dceřiné
společnosti ČD Cargo. „Směřujeme k zisku a hospodářskému
růstu. Chceme udržet tržní postavení především v přepravách
hromadných substrátů a rozšířit naši nabídku služeb v celé šíři
přepravního řetězce včetně zahraničních úseků,“ informoval
mimo jiné Lamacz.
MARTIN HARÁK


Česká republika
zvítězila v dlouholetém
zápase u sídlo prestižní
evropské agentury.

R

ada Evropské unie pro
konkurenceschopnost
na svém zasedání dne
10. prosince jednomyslně
odsouhlasila přesun sídla Úřadu pro dohled nad
evropským navigačním systémem Galileo (GSA) z Bruselu do Prahy. Doporučení
k tomuto kroku vydal již
8. prosince Výbor stálých
zástupců členských zemí,
a to po jednoznačném hlasování 22 : 4. Umístění sídla
GSA do Prahy zvyšuje mezinárodní prestiž naší země
a v dalších letech bude mít
také nesporný ekonomický
přínos pro řadu tuzemských
firem. Pro sídlo agentury
GSA je již nyní připravená
budova v Janovského ulici v pražských Holešovicích,
v níž dříve sídlila Česká konsolidační agentura. GSA zde
bude po dobu pěti let platit nájem v symbolické výši
1 euro, po uplynutí této doby
pak 75 procent tržní výše nájmu. Družicový systém Galileo za cca 3,5 miliardy eur je
jedním z největších projektů
Evropské unie. 
(md)
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partneři
O nebezpečných
věcech v Odense
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Za vlídnější Humpolačku

ibžd

O

dpoledne mezi žst.
Čáslav místní nádraží a dopravnou Třemošnice
se na železničním přejezdu
v km 16,382 střetl nákladní
automobil Iveco s osobním
vlakem 15924. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži
a doplněn dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě! V čele osobního vlaku
byl motorový vůz 810.216-2,
který byl při střetnutí silně
poškozen. Škoda byla předběžně vyčíslena na 700 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha.

S

kupina kvality přeprav
nebezpečných věcí a Stálá skupina pro přepravu nebezpečných věcí při UIC se
naposled sešly před zahájením platnosti změn v Řádu
pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečných věcí
v dánském Odense. Změny
mají začít platit od 1. ledna
2011. Ve dnech 26. až 28. října proto obě skupiny dolaďovaly poslední náležitosti.
Na zasedání Skupiny kvality
bylo konstatováno, že trend
zvyšování kvality přeprav
nebezpečných věcí, který započal v roce 2005, se zastavil
a celkově došlo i k nepatrnému zhoršení. Nejhorších
výsledků za letošní první pololetí dosáhla francouzská
společnost SNCF Fret. Česká společnost ČD Cargo se
umístila na sedmém místě
z celkem třiceti železničních
podniků.

Jak přistupujeme
k interoperabilitě

V

íce než osmdesát dopravních odborníků řešilo
interoperabilitu železniční dopravy v EU. Stalo se tak
v rámci 16. ročníku tradičního kolokvia ŽelAktuel, které
se konalo 25. listopadu. Akci
spoluorganizovala Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a Správa
železniční dopravní cesty.
Za České dráhy zde vystoupil Aleš Bartheldi z Projektové kanceláře. Ve svém
příspěvku popsal jednak
celkový systém, jakým je
řešena implementace interoperability uvnitř Skupiny
ČD. Věnoval se také vybavení infrastruktury systémem GSM-R v ČR a zmínil
se o projektu ETCS v úseku
Poříčany – Kolín, který stále nebyl dokončen. K dalším vystupujícím patřily
například Pavel Habarta ze
SŽDC, poslanec a garant kolokvia Václav Cempírek,
výkonný ředitel Společenství evropských železnic Libor Lochman nebo zástupce
Ministerstva dopravy Jindřich Kušnír.

Pražský integrovaný
systém se změnami

M

ezi hlavní změny
v pražské integrované dopravě, které vstoupily v platnost 12. prosince
v souvislosti s novým jízdním řádem na železnici,
patří zavedení patnáctiminutového taktu na trati
011 v úseku Praha Masarykovo nádraží – Úvaly. Organizace ROPID také sází
na rozvoj midibusových linek primárně určených
pro zdravotně postižené,
seniory a maminky s ko-

čárky. Po vyhodnocení dosavadního provozu došlo
na těchto linkách k úpravě trasy, zkrácení intervalu
a nasazení vozidel s větší kapacitou. Zlepší se zejména obsluha Jedličkova
ústavu. K další novince patří rozšíření nočního provozu autobusů do těchto
čtvrtí: Řeporyje, Nebušice,
Ďáblice, Dubeč a Křeslice.
V příměstské dopravě byla
zavedena nová noční autobusová linka z Kobylis přes
Zdiby, Klecany a Klíčany
do Odoleny Vody.  (sh, hop)

Čáslav
29. listopadu

Šumná
1. prosince

V
DOLÍK. Zastávka byla modernizována letos na jaře. Správa dopravní cesty zajistila opravu přístřešku a položení dlažby.

Na regionální dráze
z Havlíčkova Brodu
do Humpolce, zvané
místními Humpolačka,
v poslední době
zrekonstruovali dvě
zastávky: Lípu a Dolík.

H

umpolačka má na Vysočině takřka kultovní postavení rovnající se slavnému
Posázavskému pacifiku ve středních Čechách. Výraz Humpolačka
používají místní i pro motorové
vozy řady 810, které na této sympatické lokálce po dlouhá léta zajišťují výhradní provoz.
„Budovy na trati jsou i přes svůj
požehnaný věk v dobrém technickém stavu. Výpravní budovy
v Lípě, Herálci a Humpolci prošly
v rámci stoletého výročí zahájení
provozu v roce 1995 poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2005
byly navíc kompletně opraveny
toalety pro cestující na nádraží
v Humpolci a všechny objekty jsou
průběžně opravovány. Provádíme
plynofikaci, napojení na obecní
vodovod či kanalizaci,“ popisuje
modernizaci tratě Miloslav Beneš,
přednosta Správy budov a bytového hospodářství z jihlavské SDC.

Plechová zastávka v Lípě

Vesnice Lípa, ve které žije asi 750
obyvatel, má nádraží umístěné
kousek od středu obce. Vlakové

LÍPA. Správce zastávky nepřestává bojovat se sprejery.
spoje jsou proto místními velmi
využívané. Cestující jsou v nejbližším velkém městě, v Havlíčkově Brodě, za dvanáct minut
jízdy, což je čas běžně nedostižitelný ani autobusem či automobilem. Ke stavbě nové vnější
zastávky, která se skládá z jednoduché svařované ocelové konstrukce, došlo ze strany Správy
železniční dopravní cesty po dohodě s obecním úřadem. Důvod
je jednoduchý – v čekárně nádražní budovy se scházela většinou
mládež, která prostory devastovala. Běžní cestující potom čekárnu vůbec nevyužívali. Není
divu – postupně byla zlikvidována okna i dveře.
Původní prostory byly využity
k rozšíření bytové jednotky v přízemí a jako pracovní útulek je vy-

o PROVOZu

N

a trati najdeme devět zastávek. Nádražní budovy v Lípě, Herálci a Humpolci
byly ještě v nedávné minulosti obsazeny výpravčími, nyní
odbavování cestujících zabezpečují strojvedoucí. Dirigující
dispečer-výpravčí sídlí v Humpolci a řídí dopravu v celé trati až po vjezdové návěstidlo
do Havlíčkova Brodu.

užívají zaměstnanci vykonávající
údržbu na trati. Plechová zastávka tak dostatečně slouží ke svému
účelu. „Bohužel byl objekt zastávky v krátké době poničen sprejerskými nápisy. Někteří jedinci
mají dokonce potřebu měřit svou

FOTO autor (2x)

fyzickou sílu s plechovými výplněmi. Každoročně jsou tak nutné
drobné úpravy a nátěr přístřešku.
Nicméně hlavní cíl – odvézt pozornost vandalů od historické výpravní budovy, kde by byly opravy
podstatně dražší a složitější – se
splnit podařilo,“ říká Beneš.
Spolu s instalací nového přístřešku došlo ve spolupráci
s Obecním úřadem Lípa i k dalším úpravám, jako je odvodnění
a odstranění náletových křovin
z pozemku podél přístupové cesty
od vesnice k nádraží, a na zastávce byly nainstalovány odpadkové
koše. Celá lokalita tak nyní tvoří
příjemnou součást obce.

Dolík je opravdu v dolíku

První zastávkou na trati ze směru od Havlíčkova Brodu je Dolík,
který se opravdu nachází v údolní
části dráhy. Zastávku lidé využívají zejména kvůli nedaleké rekreační oblasti přehrady a potoka
Žabinec. „Na jaře letošního roku
jsme opravili původní přístřešek pro cestující a v rámci opravy
traťového svršku byla na zastávce vytvořena zpevněná plocha ze
zámkové dlažby, zajišťující přístup cestujících na peron. Opravená zastávka byla opatřena
základní výbavou, což znamená označení, lavičku pro sezení
a odpadkový koš, a současně došlo k opravě odvodnění celé lokality a odstranění porostů v okolí
zastávky,“ doplňuje Miloslav BeMARTIN HARÁK
neš.

odpoledních hodinách
mezi žst. Šumná a Grešlové Mýto se na železničním
přejezdu v km 121,757 střetl
traktor Zetor 8011 s osobním
vlakem 24816. Osobním
vlakem byla souprava motorového vozu 810.103-2
s přívěsným vozem řady
Btax, který při střetnutí
jednou nápravou vykolejil.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 470 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Brno.

Jindřichovice
1. prosince

V

podvečer mezi žst.
Nové Město pod Smrkem a dopravnou Jindřichovice pod Smrkem najel
osobní vlak 16366 do spadlého stromu. Následně došlo k vykolejení motorového
vozu 810.511-6 a lehkému
zranění cestující. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 200
tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Krhová
1. prosince

V

e večerních hodinách
mezi zastávkou Krhová a žst. Valašské Meziříčí
se na železničním přejezdu v km 1,352 střetl osobní automobil Ford Mondeo
s osobním vlakem 13232.
V automobilu došlo při
střetnutí ke smrtelnému
zranění řidiče a těžkým zraněním jeho tří spolujezdců.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 710 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ostrava.
(MirKo)

Ve Vyškově už vědí, jak přilákat hosty
V další nádražní
restauraci úspěšně
budují silnou
konkurenci hlavním
městským podnikům.

S

rušením lokálních spojů
a ukončením rekonstrukcí tratě ubylo i pravidelných
hostí. Nicméně ve vyškovské nádražní restauraci se s tímto stavem
poprali a dokázali si udržet téměř nezmenšené penzum zájmu.
Po dvou rekonstrukcích od roku
1997, kdy podnik spravuje jediný
provozovatel, je dnes nádražní restaurace ve Vyškově plnohodnotným gastronomickým zařízením.

LÁKAVÉ MENU. Na jídelním lístku se zde objevují taková lákadla
jako jelení kýta na smetaně s knedlíkem či luciferská roštěná.

Třicetiletý šéf kuchyně

Přívětivý, pestrý interiér „trojlodního“ prostoru působí náladotvorně, host se tu musí cítit
dobře. A asi i cítí, vždyť v době
obědů si zde často musí své místo vyčekat. Na hostech se přitom
neobjevuje ani známka rozladěnosti. Pohotová obsluha má totiž
dokonale zmapovaný prostor, čekání není delší než pár minut.
Poledne je zde ve znamení mimořádného provozu. Tři obsluhu-

KUCHYNĚ. Tady vládne Marek Minařík. Navzdory svému nízkému

věku zdařile ovládá tradiční domácí receptury. 

FOTO autor (2x)

jící se míhají všemi místnostmi
restaurace, u plně obsazených
stolů si strávníci pochutnávají
na vpravdě vydařených krmích.
Všechno zde voní klasickými odéry české kuchařské školy. Není
divu, Marek Minařík, šéf zdejší kuchyně, ač teprve třicetiletý, se s tradičními recepturami
umí popasovat znamenitě. Nejlépe o tom svědčí plný lokál a často
vyprodané některé položky dávno před třináctou hodinou, kdy
tu s obědy končí.
V menu, oddělených gramáží jídel do čtyř variant, se
objevují taková lákadla jako kupříkladu jelení kýta na smetaně a knedlík, smažená treska
s bramborem nebo lehce pikantní, dráždivá luciferská roštěná
s oblohou a americkým bramborem. A co že si vlastně zdejší
pravidelní hosté nejvíce objednávají? „Chutě se moc nemění,
trvá zájem o „rány jistoty“, to
jest obvyklé, všem známé hotovky. Takové, jaké znají už z dob
dětství.“ Takto hodnotí situaci
provozovatel Václav Volek, který
zde „válčí“ už třináctým rokem.
Nutno poznamenat, že zájem
klientely o jídlo zde je podložen skutečně vnímavě obměňo-

vanou nabídkou jídel. Z každé
krmě je patrná snaha o co nejautentičtější úpravu tak, jak ji
všichni dobře známe z domova.

Čtyři sta prodaných
obědů denně

S uplynuvším obědovým časem
se zklidní i hektický ruch v restauraci a ta přechází do režimu odpoledního a večerního
příjemného posezení s přáteli.
Tato nádražní restaurace je zcela srovnatelná s jakoukoliv jinou
ve stejné třídě. Vedle již popsaných chutných nabídek zde disponují i samostatným salonkem
pod uzavřením a čistým přívětivým prostředím s výkonnou
vzduchotechnikou.
Jde tu o jeden z dalších kroků, které společně s nájemci
a Českými drahami činí společnost ČD Restaurant k tomu, aby
z nádražních restaurací sňala
pejorativní závoj podniků nehodných zájmu hosta, v lidech
ještě stále přežívající. A jak se to
ve Vyškově daří? Až čtyři stovky
prodaných obědů denně hovoří
za vše.
MILAN BALLÍK

Autor je jedním z nejznámějších
českých gourmet-kritiků.

provoz a zahraničí

49/2010

průmysl
Kam směřuje
naše železnice?
Lídři českého
železničního
průmyslu sdružení
v ACRI diskutovali
na výročním setkání.

D

ějištěm setkání, které
se odehrálo 25. listopadu, se stal hotel Academic
v Roztokách u Prahy. Jeho
součástí byl odborný seminář a VIP fórum. Na semináři přednesli příspěvky
Libor Lochman (CER), Petr.
Moos (ČVUT) a Danuše Marusičová (ACRI). Následujícího VIP fóra se zúčastnili
tak významní hosté jako
náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal, náměstek generálního ředitele
ČD Antonín Blažek, předseda představenstva ČD
Cargo Jiří Vodička a Pavel
Habarta, pověřený řízením
Správy železniční dopravní cesty.

Pozor na dodržování
evropských norem

Hlavním moderátorem byl
předseda ACRI Tomáš Ignačák. Fórum se zaměřilo
na současný stav a předpokládaný vývoj české železnice. Jednotlivé příspěvky
se dotýkaly situace na domácí železnici, její provázanosti na evropskou
legislativu, převádění provozních činností od ČD pod
SŽDC, bezpečnosti provozu na českých tratích a také
rušení některých z nich.
Náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal ve svém
vystoupení zdůraznil potřebu, aby se zástupci českých železničních dopravců
a výrobních firem aktivně účastnili na připomínkování a tvorbě evropských
norem. Zdůraznil také nezbytnost převedení jednotlivých provozních činností
mezi ČD a SŽDC nebo snížení poplatku za použití dopravní cesty.

České dráhy
v hlavní roli

Na vystoupení Vykydala navázal Antonín Blažek z ČD:
„Je jasné, že železnice má
své nezastupitelné místo v evropském dopravním
systému. Už víme, a máme
pro to hmatatelné důkazy,
že klíčovou roli budou i nadále na české železnici hrát
České dráhy. Existují dlouhodobé smlouvy na provozování osobní železniční
dopravy dálkové i regionální. V delším horizontu známe rozsah naší práce
i objem peněz. Vše je však
podmíněno kontrolou ná-

kladů a kvality. Pro firmy
a společnosti podnikající
v železničním oboru máme
důležitý vzkaz. Perspektiva
jistě existuje, je ale podmíněná důrazem na kvalitu
a přijatelnou cenou.“ Náměstek Blažek dále zdůraznil nutnost transformace
celé české železnice a zcela jasné definování rolí klíčových firem ČD, ČD Cargo
a SŽDC.
Předseda představenstva ČD Cargo Jiří Vodička
se připojil k Blažkovi a informoval o připravovaných
změnách a případném spojením se strategickým zahraničním partnerem,
který by Cargu umožnil rozšířit pole působnosti a trh.
O tom, že SŽDC musí i příští rok na provozu ušetřit,
a to zhruba jednu miliardu korun, informoval Pavel
Habarta, který je pověřený
řízením této státní organizace. 
(acri)
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Nová vozidla pro Evropu
V příštích letech se
na evropských tratích
setkáme s novými
lokomotivami
a jednotkami.
Nastupuje nová
generace vozidel
a testuje se u nás.

D

va nové evropské stroje
byly představeny firmou
Siemens zástupcům médií v úterý 30. listopadu na testovacím okruhu Zkušebního
centra Výzkumného Ústavu
Železničního (VUZ) ve Velimi.
V první řadě šlo o elektrickou lokomotivu Vectron, která se stane mimo jiné nástupcem i u nás
známého stroje Taurus. V řadě
druhé byla představena nízkopodlažní elektrická jednotka
Desiro ML, kterou na okruhu
ve Velimi právě testovaly belgické železnice SNCB. Mimochodem Belgičani zakoupí v letech
2011 až 2015 celkem 305 kusů
těchto třídílných jednotek. Desiro ML bude směřovat také
do Rakouska či Ruska do oblasti
lázeňského města Soči.

Vychází ze zkušeností
Eurosprintera

Vývoj lokomotivy Vectron vychází z praktických zkušeností
s provozem více než 1 600 lokomotiv továrního označení Eurosprinter ES 64 a Eurorunner ER
20. Předními cíli vývoje nového
typu lokomotiv Vectron byly přísné ekologické standardy, vysoká
produktivita a v neposlední řadě
i možnosti snadné dodatečné
přestavby či dovybavení lokomotivy pro provoz ve všech oblastech
Evropy. V současné době je vyrobeno již šest lokomotiv Vectron
a plánuje se výroba dalších kusů.
Lokomotivy typu Vectron mají
modularizované unifikované
komponenty, například ovládací
pult na stanovišti strojvedoucího,
brzdovou výzbroj a řidicí techniku.
To vše má být zárukou jednotného způsobu obsluhy i řízení. Základní odlišnosti mezi elektrickou
a dieselelektrickou variantou strojů Vectron jsou zajištěny důmyslným způsobem ve vozové skříni
a v podvozkové části. Všechny varianty lokomotiv Vectron mají přímou širokou chodbu ve strojovně,
což je řešení výhodné nejen pro
údržbu, ale umožňující i přímou
únikovou cestu. Zmíněné důmyslné řešení může v krizové situaci
znamenat i záchranu života.

PRO BELGII. Desira ML poputují již v příštím roce k zákazníkům. 

Díky řešení podvozků se elektrické varianty lokomotiv Vectron
vyznačují vysokou flexibilitou.
Díky správně zvolenému převodovému ústrojí používají pro celý
rozsah rychlostí jednotný podvozek. Tak je možné i dodatečné
zvýšení nejvyšší provozní rychlosti na hodnoty odpovídající
vlakům naprosto odlišných kategorií. Lokomotivy pro nákladní
dopravu lze proto v průběhu provozu snadno přestavět na lokomotivu pro osobní vlaky.
Pokud dojde k nehodové události, Vectron může být opět rychle zpět na kolejích. K tomu slouží
čelo lokomotivy schopné pohltit
energii nárazu. Jde o jednotné
provedení čela, které není neoddělitelnou součástí skříně. Lze jej
proto v případě potřeby rychle odmontovat a vyměnit. Celé čelo tak
může být skladováno jako pohotově dostupný náhradní díl.

Nízkopodlažní vozidlo
se širokými dveřmi

STANOVIŠTĚ VECTRONU. Bez rozdílu trakce mají jednotný pult. 

SETKÁNÍ. Vectron pózuje s českou legendou. 

FOTO autor (3x)

LOKOMOTIVA
VECTRON

SIEMENS
DESIRO ML

• vícesystémové, elektrické
vozidlo
• napájecí systémy: střídavé
25 kV, 50 Hz; 15 kV, 16,67
Hz; stejnosměrné 3 kV
a 1,5 kV
• maximální trakční výkon
6 400 kW
• maximální provozní rychlost 160/200 km/h
• hmotnost cca 87 tun

• dvouvozová, třívozová
a čtyřvozová elektrická
jednotka (max. možnost
je šest vozů)
• maximální rychlost
160 km/h
• délka (přes spřáhla)
53 800 mm (dvouvozová jednotka), 79 900 mm (třívozová jednotka), 106 000 mm
(čtyřvozová jednotka)

Jednotka Desiro ML vznikla jako
vývojové pokračování více než
dvou tisíc provozovaných vozidel
typu Desiro v motorové a elektrické trakci. Jedná se o vozidlo, které
využívá moderních technologií,
má nejvyšší úroveň bezpečnosti
a také vysoký komfort pro cestující. Výrobce může tyto jednotky dodávat jak v elektrické, tak
i motorové trakci. Nízkopodlažní
elektrické jednotky mají umístěnu elektrickou výzbroj na střeše
(podobně jako motorová verze má
na střeše dieselagregáty), takže
lze využít stoprocentně podlahovou plochu pro cestující bez obsazení vnitřních prostor schodišti
a strojovnami. Široké dvoudílné
nástupní dveře (1 300 mm) umožňují rychlou výměnu cestujících.
Jednotka přináší železničním
dopravcům převratnou koncepci
v příměstské dopravě, ale i u regionálních či dálkových spojů.
U Desira ML lze volit různé kombinace počtu vozů, druhy pohonu a flexibilní varianty vnitřního
vybavení. Vozidlo dosahuje max.
rychlosti 160 km/h s velkým
zrychlením. Kapacita jednotky
činí 176 až 384 míst k sezení a je
také pamatováno na přepravu
imobilních cestujících, kočárků,
jízdních kol nebo lyží.
Desiro ML lze používat i na meziregionálních dálkových spojích. Potom se jednotky osazují
sedadly s větší roztečí, zásuvkami na připojení notebooků či bezdrátovou sítí wi-fi pro připojení
na internet. Součástí vlaku bývá
i bistro.
MARTIN HARÁK


rakousko
Osmé Salcburské
dopravní dny

R

akouský odborný měsíčník Regionele Schienen
uspořádal letos již po osmé
tradiční akci s názvem Salcburské dopravní dny. Během tohoto fóra, konaného
v první půli října v metropoli spolkové země Salcbursko,
proběhlo několik diskuz-

ních panelů a kulatých stolů na téma středoevropská
dopravní politika. Železniční soukromý dopravce Salzburger Lokalbahn umožnil
účastníkům konference návštěvu nejmodernějších železničních vozidel nejen
z vlastního parku, ale i zapůjčených strojů či jednotek
od jiných dopravců. Vyvrcholením byla prezentační
jízda z Itzlingu do bavorského Bad Reichenhallu.

Milionové investice
v Tyrolsku

S

polková země Tyrolsko a železnice Stubaitalbahn, Zillertalbahn
a Achenseebahn se v červenci dohodly na investičním programu pro léta
2010 až 2014 v celkové výši
27,7 milionu eur. Stubaitalbahn, která obsluhuje trať dlouhou 21,2 km,
bude investovat 11 milionů eur. Společnost Zillertalbahn chce například
investovat 5 milionů eur
na zdvojkolejnění úseku
Kaltenbrunn – Aschach, což
umožní od roku 2015 zavést
lepší jízdní řád s 30minutovým taktem. Achenseebahn, která provozuje parní
horskou železnici, bude
především investovat do infrastruktury na stoupání
v délce 3,7 km. Investice by
měla činit 3,18 milionu eur.
Investice byly schváleny
i proto, že všechny tři železnice jsou součástí systému
veřejné dopravy Tyrolska.
Z celkové částky bude Tyrolsko hradit 8,5 milionu.
V Rakousku jsou tyto investiční programy povinné ze
zákona. 
(sh, mh)

krátké zprávy ze světa
Jak vyměnit
nepoužitou jízdenku

V Chicagu vzniká
obří překladiště oceli

Železnice propojí
doly s pobřežím

Soupravy od
Tramvaje spojí
Siemense pro Eurostar Valenciennes s okolím

Čína mění přepravní
podmínky tak, že jízdenky, které nejsou
použity v den vyznačený na jízdence, pozbývají platnosti. Doposud byla možnost
jízdenku vyměnit na pozdější vlak
až dvě hodiny po odjezdu. Čínští
cestující se zlobí. Pokud chtějí jízdenku vyměnit, musí tak učinit
ještě před odjezdem vlaku. To je
zvláště nepříjemné pro cestující,
kteří při cestě na nádraží uvízli například v silničních zácpách a vlak
jim o několik minut ujede. Výměna jízdenky je dnes již možná jen
u vysokorychlostních vlaků.

Dráha Canadian National Railway a společnost North America
Stevedoring Company
hodlají postavit v Chicagu multimodální centrum pro
překlad oceli. V přístavu má vzniknout Chicago Metals & Mineral
Transload v areálu o rozloze 770 tisíc čtverečních metrů. Od ledna
2011 se má přes toto překladiště dopravovat ocel všech profilů a stupňů zpracování kamiony, vagony,
říčními čluny a námořními loděmi. V Chicagu a jeho okolí se má
vyrábět i spotřebovávat polovina
veškeré severoamerické oceli. 

V jihovýchodní části ostrova Sumatra má být
do čtyř let postavena
250 km dlouhá železnice propojující uhelné
doly v oblasti Tanjung Enim s pobřežím moře. Investorem, vlastníkem i provozovatelem dráhy bude
indická společnost Adani Enterprises, která pro rozvíjející se indický průmysl dodává energetické
zdroje. Nová železnice bude mít
roční přepravní kapacitu 35 milionů tun uhlí a její výstavba včetně
nového přístavu v Tanjung Carat
bude stát 1,65 miliardy amerických dolarů.

Na začátku října oznámil operátor vysokorychlostní dopravy
přes kanál La Manche
– Eurostar – podrobnosti o investičním programu ve výši
700 mil. liber. Prvním významným krokem je objednávka deseti
vlakových souprav a úplná změna designu stávajícího vozidlového parku. Na základě průzkumu
trhu byla vybrána firma Siemens,
která vyrobí vlakové soupravy
řady Velaro. Tyto vlaky, označené
e320, přepraví více než 900 cestujících ve srovnání se 750 cestujícími
v běžné vlakové soupravě.

Regionální dopravní
úřad SITURV ve Valenciennes objednal
sedm tramvají Alstom
Citadis pro budoucí linku 2. Kontrakt oznámený dne
5. října dosahuje hodnoty 17 milionů eur. Alstom očekává, že
v listopadu bude rozhodnuto
o objednávce jednoho nebo dvou
dalších vozů navíc. Klimatizované tramvaje, dlouhé 32 m, budou
mít stejný design jako 21 vozidel
Citadis 302 dodaných pro linku 1,
která zahájila provoz v roce 2006.
Zahájení dodávky nejnovějších
vozů je plánováno na březen 2012.

Dieslové lokomotivy
Metro bez řidiče
musí vydržet 50 stupňů pomůže Kodani

Firmy a zaměstnanci
si kupovali akcie

Dráhy skončily
s velkou ztrátou

Hodinový takt během
silvestrovské noci

Société Nationale Industrielle et Minière
oznámila kontrakt
s firmou Electro-Motive Diesel na dodávku
šesti těžkotonážních dieselových
lokomotiv. Od konce roku 2011,
kdy mají být dodány, umožní tyto
lokomotivy provoz těžkotonážních vlaků přepravujících horniny v tvrdém pouštním prostředí
po trase dlouhé 700 km. Každá lokomotiva bude vybavena klimatizovanou kabinou a se střechou
přizpůsobenou tak, aby napomohla rozptýlení horka při průjezdu pouští v teplotách kolem 50° C.

Obchodování s podíly
společnosti QR National začalo 22. listopadu poté, kdy vláda
státu Queensland začala vydávat cenné papíry největšího železničního operátora
nákladní dopravy v zemi. Stát
uvedl, že je to druhá největší prvotní veřejná nabídka v australské historii. Stát si ponechá až
40 procent podniku. Akcie byly
oceněny na 2,55 miliardy. Drobní investoři zakoupili 34 procent
se slevou. Přes 9 tisíc zaměstnanců využilo nabídky přidělení akcie v hodnotě tisíc dolarů zdarma.

Ztrátovost rumunských
státních drah CFR se
zvyšuje. Do konce léta
zaznamenala společnost nákladní železniční dopravy CFR Marfa ztrátu
ve výši 15 milionů eur, infrastrukturní složka 900 milionů a osobní
doprava 130 milionů eur. Johanes
Ludewig, ředitel Společenstva
evropských drah CER, vyslovil
politování, že v Rumunsku ztrácí železnice v konkurenci. Důvody ztrátovosti spatřuje Ludewig
ve vysokých cenách za použití tratí a malé finanční podpoře provozovatelů infrastruktury.

Lucemburské železnice (CFL) chtějí vyjít
vstříc svým zákazníkům. Z tohoto důvodu budou v noci z pátku
31. prosince 2010 na sobotu 1. ledna 2011 od půlnoci do šesté hodiny
ranní jezdit vlaky ve všech směrech v hodinovém taktu. Vedení
společnosti CFL oznámilo tuto zajímavou novinku měsíc dopředu,
aby si zájemci mohli naplánovat včas svoje silvestrovské jízdy.
Přesné časy odjezdů jsou uvedeny na internetových stránkách
www.cfl.lu. 
(sh, lp, acri, kla)


Během zasedání vedení Dopravního úřadu
pro metro bylo vybráno konsorcium Saliniled Copenhagen Metro
Team jako vítězný uchazeč v soutěži na výstavbu infrastruktury
a firma Ansaldo STS pro dodávku
vozidlového parku a železničního
vybavení pro projekt metra bez řidiče. Projekt s názvem Cityringen
má stát 21,3 miliardy dánských
korun. Konečné rozhodnutí mají
ve svých rukou městské úřady Kodaně a Frederiksbergu a ministerstvo dopravy. Okružní trasa v délce
15,5 km bude obsluhovat 17 stanic.
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INZERCE A SERVIS

knihy
O drážkách,
které vozily řepu

H

istorik Jiří Strnad asi 40
let sbíral podklady a povídal si po vesnických hospodách s pamětníky, aby
mohl vydat první díl knížky Úzkorozchodné železnice na bývalé Severozápadní
a České obchodní dráze.
Na 206 stranách formátu
B5 se čtenář dozví o historii úzkokolejek ve Vlkavě,
Libněvsi a hlavně v Kolíně.
Všechny už zanikly – kromé té v Kolíně, která byla
obnovena. Knihu autor vydal v nízkém nákladu a nebude distribuována přes
prodejny drážní literatury.
Chcete-li ji za 550 korun zakoupit, kontaktujte Jiřího
Strnada na tel. 721 214 062
nebo 325 614 783. Následovat
by měl druhý díl s drážkami
dětenickou, rožďalovickou,
kopidlanskou, poděbradskou a dymokurskou. (mn)

Cestovní kancelář
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
H-TOUR
r. 2011 ceny stejné jako letos!
Černá Hora – Sutomore, 10–13den. zájezdy, výběr
ubytování.
Bulharsko Sozopol, penzion Ruska, 10denní zájezdy,
pokoje + apartmá.
Řecko Paralia/nový penzion Lilalo, 10denní zájezdy,
2–4lůž. studia.
17.–29. 8. 2011 Murmansk,
Solovki, Petrohrad vlakem,
s FIP + OSŽD, 16 990 Kč, včetně jízdného 22 880 Kč.
tel./fax: 581 614 552,
607 611 998, možno do 20
hod., www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

PENZION SAVOY

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

OHLASTE SE

Sběratel sbírá tovární znaky železničních vozů a lokomotiv, staré sešitové jízdní
řády a železniční zvonce (hekafony), které byly používány
před rokem 1945. Podle možnosti německý nebo rakouský
výrobek. Sdělení česky nebo
německy na adresu: Andrea
Rasemann, Hainichener Str.
56, D-09599 Freiberg, mobil:
0049 1733989380, e-mail:
rasemann.a@t-online.de

KUŘÁCI

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

PRONAJMU

Pronajmu nezaříz. byt 2 + 1 po
rekon. v Poříčanech, 3 min. od
nádraží. Cena 8 tis. + poplatky.
Tel. 603 581 563. Volný ihned.

ČR
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Vědeckotechnický sborník ČD
Na internetových
stránkách Českých
drah www.ceskedrahy.
cz pod heslem Tiskové
centrum a dále
Magazíny a periodika
bylo zveřejněno číslo 30
Vědeckotechnického
sborníku Českých drah.

V

ědeckotechnický sborník
Českých drah je sborník
prací z oblasti železniční
dopravy, jehož cílem je umožňovat publikování původních odborných prací řešících technické
a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení,
ekonomiky a ekologie ve vztahu
k železniční dopravě. Vědeckotechnický sborník Českých drah
je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice,
schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.
Číslo 30 obsahuje devět příspěvků různého zaměření:

1

Doc. Ing. Milan Hřebačka,
CSc. – Organizace pro spolupráci železnic – OSŽD
OSŽD je mezinárodní organizace, která byla založena v roce
1956 v Sofii. Působí v oblasti
spolupráce a rozvoje železniční
dopravy a přepravy v mezikontinentálním spojení Evropy a Asie.
OSŽD je představena ve své historii, současnosti a také i v připravované – cílené reformě. Autor
předkládá fakta o struktuře, výstupech činnosti a široké mezinárodní spolupráci.

2

Ing. Ivan Dobeš – TSI pro
subsystém energie
Článek popisuje technické specifikace pro interoperabilitu
subsystému Energie pro vysokorychlostní i konvenční tratě.
Uvedeny jsou základní parametry těchto TSI spolu s postupem při schvalování a jejich
implementací.

3

Ing. Petr Jindra, Ph.D. –
Předpoklady úspěšné
implementace TSI pro subsystém telematické aplikace
v nákladní dopravě v podmínkách českého železničního
nákladního dopravce
Článek se zabývá podmínkami
nezbytnými k tomu, aby myšlenka interoperability telematických aplikací v železniční
nákladní přepravě mohla přinést Evropskou komisí zamýšlený efekt. Jsou zde představeny
základní výsledky dizertační
práce, která byla na toto téma
autorem zpracována a obhájena
v březnu 2010. Na základě analýzy chybějících článků a procesů,
které Nařízení Komise č. 62/2006
nevzalo v úvahu, jsou identifikovány zásadní problémy, které
je možné očekávat v souvislosti s realizací TSI TAF. Součástí
textu je rovněž návrh možných
řešení.

4

Ing. Mgr. David Krásenský
– Rozvoj terminálů pro intermodální dopravu na ose
Sever–Jih v rámci projektu
SoNorA
Intermodální doprava je jedním
z nejvíce perspektivních a zároveň nejvíce se dynamicky rozvíjejících oborů dopravy. Jejím
cílem je realizace většího podílu

přepravních výkonů pomocí železnice jako udržitelného druhu
dopravy, a proto je podporována
i z veřejných domácích a evropských fondů. Mezi iniciativy zaměřené na rozvoj intermodální
dopravy patří i program SoNorA,
který je řešen v rámci operačního
programu Nadnárodní spolupráce financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF); jeho obecným cílem
je rozvoj dopravní dostupnosti
mezi Baltským a Jaderským mořem, s důrazem na rozvoj multimodální dopravy a posílení
infrastruktury intermodálních
terminálů i železniční infrastruktury jako takové.
Autor představuje strukturu
projektu jako takového, zapojení českého týmu do programu
SoNorA a jeho konkrétní výsledky při zpracování předinvestiční
studie tržních příležitostí terminálu v Brně a analýzy rozvoje intermodálního terminálu
v Lovosicích.

5

Ing. Jiří Janšta – Ing. Miroslav Hladík – Databáze omezení infrastruktury DOMIN
jako důležitý zdroj informací
Databáze omezení infrastruktury
ve shodě s TAF TSI, kterou spravuje manažer infrastruktury, je jedním z důležitých informačních
zdrojů pro železniční podniky.
Obsahuje informace o výlukách,
nehodách a dalších omezeních
a narušeních provozu na železniční síti. Tento příspěvek pojednává
o situaci v České republice a představuje informační systém, který
poskytuje informace o omezeních
infrastruktury pracovníkům manažera infrastruktury a železničních podniků.
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Ing. Luděk Ehrenberger –
Ing. Tomáš Tóth – PROBIS
– provozně-obchodní systém
ČD Cargo, a.s.
Jedním z nejdůležitějších projektových programů v portfoliu
projektové kanceláře ČD Cargo
je implementace nového provozně-obchodního informačního
systému v této společnosti. Projektový program integruje sadu
projektů, jež řeší jednotlivé aplikace v oblasti provozu a obchodu,
které spolu vytváří jeden celek,
provozně-obchodní informační systém ČD Cargo, tzv. PROBIS. Informační systém PROBIS
je vytvářen s cílem zajistit vazby
základních objektů v železniční
dopravě (vlak, vůz, lokomotiva,
strojvedoucí, staniční zaměstnanec) na obchodní případ, a to
po celou dobu životního cyklu
přepravy a s cílem zajistit splnění povinností daných nařízením
EU o TSI TAF.

7

RNDr. David Žák, Ph.D. –
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. –
Ing. Zuzana Kleprlíková
– Přenosy dat o aktuální poloze hnacích vozů řady 560
v Jihomoravském kraji
Článek se zabývá vyhodnocením přenosů UDP datagramů
nesoucích informaci o aktuální
poloze vozidel řady 560 pohybujících se na železničních tratích
v Jihomoravském kraji. Datagramy jsou přenášeny přes dedikovanou APN GSM sítě veřejného
operátora, která je integrována
do železniční bezdrátové přenosové sítě. Cílem článku je studium vlivů ovlivňujících ztráty
UDP datagramů v přenosové síti,
například vliv polohy vozidla či
denní doby.
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Ing. Jakub Vágner –
Ing. Aleš Hába, Ph.D. –
Možnosti stanovení příčné
tuhosti flexi-coil pružin
Šroubovité pružiny namáhané
nejen ve směru své osy, ale též
v příčném směru (flexi-coil pružiny), jsou v současnosti základním stavebním prvkem zejména
v sekundárním vypružení kolejových vozidel. Příčná tuhost
sekundárních flexi-coil pružin
určuje hodnotu momentu odporu proti natáčení podvozku,
čímž významně ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla, zejména
pak stabilitu jízdy v přímé koleji. Tento příspěvek prezentuje
srovnání možných způsobů výpočtu příčné tuhosti šroubovité
pružiny při různých podmínkách zatížení.

9

Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. – Ing. Ivan Vukušič – Ing. Vladimír Tomandl
– Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců
Článek se zabývá experimentálním měřením pohybů a zrychlení vibrací na dlouhých
výhybkových pražcích v oblasti srdcovky výhybky, a to přímo
in situ. V rámci článku jsou prezentovány výsledky analýz dat
naměřených na dvou konkrétních výhybkách koridorových
tratí a jejich srovnání. Součástí
příspěvku je také aplikace moderního matematického aparátu v rovině časové, frekvenční
a časově-frekvenční. Článek
obsahuje doporučení pro hodnocení dynamických účinků
na výhybkách, které je možné
využít v diagnostice výhybek.


(red)

Všechny nás spojuje jazyk esperanto
Vždy před koncem roku
železničáři-esperantisté
hodnotí svou činnost
a stanoví si úkoly pro
následující období.

V

e dnech 22. až 24. října 2010
se v Liberci konala již 45.
výroční konference Českého železničářského esperantského
svazu/České sekce Mezinárodní železničářské esperantské federace
(IFEF). V přednesené zprávě předseda svazu vyhodnotil účast členů
na tuzemských i mezinárodních
akcích, práci v aplikační i terminární komisi IFEF, činnost esperantských kroužků v železničních
uzlech, publikační činnost a další.
Zvláštností letošní konference
byla účast vedení IFEF. Na konferenci totiž přijela prezidentka Rodica
Todor z Rumunska, viceprezidentka
Sylviane Lafargue z Francie, tajem-

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zahájili jsme prodej nedotovaného katalogu Dovolená 2011!
• Německo, IFA Shöneck, ze Sokolova vlakem až k hotelu! Dny
na zkoušku. 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. (Lyžařské vleky/sjezdovky, horská služba, sedačková lanovka přímo u hotelu!)
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
Letecké seniorské pobyty 55+
• 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, 2 polodenní výlety, 2x
zábavný večer, česky hovořícího delegáta, cestovní pojištění. Odlety každý týden v neděli pouze z Prahy Ruzyně. (Průměrná teplota:
prosinec: voda/vzduch 18/19 °C.). Silvestr za stejnou cenu!
• Španělsko – Andalusie – Costa del Sol 55+ , 8 dní/7 nocí, odlety
každou neděli z Prahy (Fuengirola, Torremonlinos, Marbella, Benalmadena), čtyřhvězdičkové hotely, dvoulůžkové pokoje

TŘI GENERACE. Esperanto používá dědeček, dcera a pasivně i šestiměsíční vnuk. Všichni přijeli na konferenci. FOTO jarmila šmerhová
ník Vito Tornillo z Itálie, pokladník
Laurent Vignaud z Francie a redaktor Jean Ripoche z Francie. Dále
se konference zúčastnili i zástupci zemských sekcí, a to z Maďarska
István Gulyás, z Německa Achim

Meinel, z Polska Wieslaw Libner
a z Rakouska Martin Stuppnig.

Tlumočníci nejsou třeba

Na základě schválení na plenárním zasedání 61. kongresu IFEF

s vlastním soc. zařízením, v období 2. 1.–20. 2. cena 9 200 Kč/os.,
20. 2.–10. 4. 9 900 Kč/os. zahrnuje: zpáteční letenku včetně všech
tax a letištních poplatků, transfer letiště – hotel – letiště, 7 nocí
ve 4* hotelu dle vybrané destinace, plnou penzi formou bufetu,
polodenní výlet do Malagy (autobus a průvodce v čj), polodenní
výlet do Mijas (autobus a průvodce v čj), služby českého delegáta,
cestovní pojištění, pojištění CK. JEDNA DOPROVODNÁ I MLADŠÍ
OSOBA ZA STEJNOU CENU! Fakultativní výlety: Granada, Sevilla,
Cordoba, Ronda, Gibraltar. Podrobné informace v CK.
• Mallorca 55+, období 28. 2.–9. 5., odletový den každé pondělí
8 dní/7 nocí, cena 9 900 Kč/os., cena zahrnuje: zpáteční letenku
včetně všech tax a letištních poplatků, transfer letiště – hotel – letiště, 7 nocí ve 4* hotelu, plnou penzi formou bufetu, polodenní
výlety do Palma Mallorca a do Inca (autobus a průvodce v čj), služby
českého delegáta, cestovní pojištění. JEDNA DOPROVODNÁ I MLADŠÍ OSOBA ZA STEJNOU CENU! Fakultativní výlety do jeskyně Valldemossa, Dračí jeskyně v Porto Cristo, jeskyně La Granja. Podrobné
informace v CK.

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 UNESCO (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.).

v roce 2009 byl právě Český železničářský esperantský svaz pověřen uspořádáním a organizačním
zabezpečením 63. kongresu IFEF,
který se uskuteční ve dnech 7. až
14. května 2011 v Liberci v Kongresovém centru Babylon. Účastníci
konference měli možnost navštívit
místo konání budoucího kongresu a prohlédnout si jak místnosti,
tak i hotely zajištěné pro ubytování delegátů. Ze strany vedení IFEF
i dalších hostí byla vyslovena spokojenost se stavem příprav a zajištění této akce.
V rámci programu konference byly předneseny odborné
přednášky a aktuality z oboru železnice, sdělovací a zabezpečovací
techniky na železnici, promítnuty filmy z účasti na mezinárodních kongresech a film natočený
k pozvání na kongres, který se
uskuteční v ČR.
Zajímavostí nejen této konference bylo, že i když se jich účastní delegáti z různých zemí, není

třeba tlumočníků. Všichni mluví jedním jazykem – esperantem.
Důkazem, že se tento jazyk šíří
napříč generacemi, byla skutečnost, že mezi delegáty se objevilo
rodinné trio dědeček, dcera a (šestiměsíční) vnuk, na kterého se
mluví kromě rodné češtiny také
právě esperantem.

Přijďte mezi nás

Český železničářský esperantský svaz pravidelně shromažďuje a vydává v esperantu odborné
informace z oboru železniční dopravy a přepravy pod názvem El
fervoja mondo (Ze světa železnic). Letos bylo vydáno již jedenáct sborníků, které jsou zasílány
všem zemským sekcím IFEF. Členové svazu mezi sebe rádi přijmou
i další zájemce, zejména z řad
mladých zaměstnanců. Všechny potřebné informace můžete
získat na tomisek.ck@seznam.cz
nebo annaabelovska@seznam.cz.

Jindřich Tomíšek

Výběr z vlakových poznávacích zájezdů 2011

• 14.–19. 4. – Francie – Paříž + Versailles, cena 4 890 Kč, cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 4x místenku, služby vedoucího
zájezdu.
• 31. 5.–4. 6. – Za památkami antického Říma, cena 3 190 Kč zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, 4x místenku, povinný poplatek
městu, služby vedoucího zájezdu.
• 6.–14. 5. – Zelený ostrov Ischia, cena 7 900 Kč zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového termálního
bazénu, transfer Neapol – hotel – Neapol, půldenní okruh ostrovem, dárek, info materiály o ostrově, služby vedoucího zájezdu.
• 17. 6. – 26. 6. – Černá Hora, cena 6 990 Kč zahrnuje: 7x ubytování,
zpáteční lehátko, transfer nádraží – hotel – nádraží, 3 celodenní
autobusové výlety Skadarské jezero – včetně oběda, Cetinje – bývalé
hl. město , poutní místo – klášter Ostrog, pobytové taxy, služby
vedoucího zájezdu.
• 1. 7.–5 .7. – Švýcarsko – Ticino, Locarno, jezero Maggiore, Domodossola, Lugano, Bellinzona – cena 3 390 Kč zahrnuje: 2x ubytování, 3x místenku, služby vedoucího zájezdu.
Uzávěrka přihlášek zájezdu 4. 4. 2011.
Podrobné programy v katalogu Dovolená 2011.

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
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pošta
Bývalí železničáři
v Domažlicích
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Na třech tratích se zastavil čas

N

ejen povídání s bývalými kolegy, ale i řada
nových informací čekala ve středu 24. listopadu
na účastníky tradičního setkání železničářů, které
pro své bývalé zaměstnance připravil ZV OSŽ železniční stanice Domažlice.
V prostorách domažlického Domu penzionu se sešlo na osm desítek bývalých
železničářů, aby si po roce
zavzpomínali a také se dozvěděli něco nového. Přítomné uvítal předseda OSŽ
železniční stanice Domažlice Jan Ryneš a se současným děním i blízkou
budoucností na dráze je seznámil Jiří Šmídl – přednosta RCP Plzeň, provozního
obvodu Klatovy. Po malém
občerstvení přispěl k dobré
náladě i kolega Milan Blažek, který zahrál na klávesy. Kdo chtěl, mohl si
i zazpívat. Poděkování
za zdařilou akci patří též
paní ředitelce a personálu
penzionu. Snažili se i mladí učni, kteří měli v rámci praxe na starost obsluhu
hostí. Mezi bývalými kolegy jistě mnozí omládli a zapomněli na běžné denní
starosti. A tak při loučení
zaznívala nejčastěji přání,
aby se za rok ve zdraví opět
Jan Vydra
všichni sešli.

Monitor dechu
je k nezaplacení

Č

eské dráhy věnovaly nemocnicím na Vysočině 30 přístrojů Baby Sense
II. Zařízení monitoruje základní životní funkce a je
nástrojem v boji proti tzv.
syndromu náhlého úmrtí novorozenců. Z nemocnice v Uherském Hradišti jsme
dostali tento dopis.
„Dne 15. března se nám
narodil syn Albert. S nejkrásnějším okamžikem v životě přichází i nepopsatelná
starost a strach o tento krásný malý život. Jak se o něj
starat a chránit ho co nejlépe? Z předporodních kurzů
jsem se dozvěděla o monitoru dechu. Nejdříve jsem byla
skeptická a nechtěla jsem
nic kupovat. Říkala jsem si,
že našemu dítěti se nic takového stát nemůže. Nakonec nám monitor dechu
naše velmi dobrá kamarádka vnutila. Dne 9. května
spustil monitor poplach. Byl
to nepopsatelný šok, v postýlce ležel synek bez dechu
s promodralou barvou pleti.
Ihned jsem s ním zatřásla
a okamžitě začala provádět oživování. Dvěma prsty
jsem jemně zmáčkla hrudní kost a poskytla mu umělé dýchání. Celý průběh se
opakoval a trval asi dvě minuty, pak Albert začal dýchat a růžovět. Pro mě to byl
ten nejdelší a nejstrašnější
zážitek v životě.
Po týdenním vyšetření
doktoři u synka nezjistili
žádnou vadu a při propuštění nám řekli, že se zřejmě
jednalo o syndrom náhlého
úmrtí novorozenců. Nyní
jsme samozřejmě strašně rádi, že jsme si monitor dechu půjčili a vše dobře
dopadlo. Pokud vás bude
trápit otázka, zda vašemu dítěti koupit co nejlepší
a designově dokonalou kolébku, kočárek a postýlku,
vězte, že je to úplně jedno.
Slevte ze svých nároků a raději mu zakupte jakékoli
monitorovací zařízení, které ho ochrání před něčím
tak nevyzpytatelným jako
Eva Šudřichová
je smrt.“ 
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

VIDNAVA. Na krátkém, čtyřkilometrovém úseku se jezdilo od roku 1897. Nedaleko odtud kdysi vedla až do roku 1945 trať do dnešního Polska.

Nádraží a koleje bez
vlaků působí vždy tak
nějak nepatřičně. Jako
kdyby se zastavil čas
a všichni čekali, až
přijde kouzelník, který
luskne prsty a uvede
vše opět do pohybu.

O

d 12. prosince jsme přestali jezdit na třech lokálních tratích, dvou
českých a jedné slezské. Ekonomické zdůvodnění je všeobecně známé. Krajské samosprávy
na těchto tratích už nechtějí objednávat dopravu ve veřejném
zájmu a jiné využití se zatím nenašlo. Navzdory rozumu se ale
člověk neubrání určitému smutku a nostalgii. I takový je ale život. Naši reportéři se na začátku
prosince rozjeli do tří směrů a zaznamenali na dotčených tratích
provoz v jeho posledních dnech.

Chrudim město
– Heřmanův Městec

Pravidelná nákladní doprava tu
nefunguje už řadu let. Přitom
když se v září 1997 kvůli stavbě
koridoru v Přelouči dlouhodobě
vyloučila trať z Přelouče do Heřmanova Městce, jezdila tudy
veškerá nákladní doprava pro
prachovickou cementárnu a kostelecké zásobníky pohonných
hmot. Osobní doprava tu vydržela až do letošního roku.
Na lokálce mezi Městcem
a Chrudimí město jsou tři zastávky – zajímavostí je, že všechny
fungují už od roku 1899 a všechny
kdysi mívaly vedlejší koleje nebo
vlečky určené pro nakládku řepy.
Přeprava cukrovky ostatně vznik
dráhy iniciovala a dlouhá léta ji
živila. Dnes už v regionu z cukrovarů nezbyl ani jeden.
„Ranní osobní vlak 20402
z Heřmanova Městce mívá okolo 20 lidí, jezdí jím děti do školy,

TRAŤ 017

TRAŤ 296

V

Jízdním řádu 2010 měla
tato třináctikilometrová trať samostatný tabelár.
Historicky jde o jedno rameno poměrně dlouhé (60 km)
a rozvětvené místní dráhy nazývané Chrudimsko-holická. Dne 26. září 1899 se vlaky
rozjely na tratích Borohrádek
– Chrudim město – Heřmanův Městec, Hrochův Týnec
– Chrast u Chrudimi (zrušena) a na spojce mezi chrudimským městským nádražím
a stanicí někdejší Rakouské
severozápadní dráhy, dnešním hlavním nádražím.

i odpoledne dost lidí jezdí, jen víkendy jsou slabší,“ vypočítávala
výpravčí z Chrudimi město Hana
Dittrychová. Vlak tu bude chybět
nejen jí. „Jezdím jednou za týden
za dcerou a někdy právě i v sobotu
a v neděli. Vlak jezdil pravidelně
a bylo na něj zcela spolehnutí,“
svěřila se Jana Černá, která nastupovala na zastávce na znamení v Klešicích. Koupila si pak
jízdenku v automatu uvnitř motorového vozu – už léta tady fungoval úsporný samoobslužný
provoz 0-0-S.
Vzápětí strojvedoucí Luboš
Dubský z PJ Pardubice rozjel vůz
řady 810 do oblouků k Bylanům.
„Ta dráha mi bude hodně chybět. Lidé tady jezdili a taky je to
kus mého života. Jezdil jsem tu

je pravda, že
poslední dobou
tu byla frekvence
lidí poloviční.
25 let, něco to pro mě znamená,“
povzdechl si a hlavou se mu promítly některé z příhod, ne vždy
radostných. Jak ale řekl, chápe,
že to jednou přijít muselo. V posledních dvaceti letech se tu slovo

D

Nastupovat, zatím se ještě svezete. Dnes to už ale neplatí.
rentabilita skloňovalo každoročně a nejméně třikrát už se ukončení provozu odvrátilo. Letos se to
už nepodařilo.

Rumburk – Jiříkov
– Ebersbach

Do konce platnosti Jízdního řádu
2010 zde probíhal provoz pouze
o víkendech v podobě pěti párů
vlaků. V sobotu a v neděli pendloval motorový vůz řady 810 mezi
Rumburkem a cílovou stanicí
Ebersbach (Sachs) v Německu. „Je
pravda, že od doby, kdy vlaky nejezdí do stanice Jiříkov, která leží
ještě v České republice, ale přímo
do Ebersbachu a jiříkovskému nádraží se vyhýbají, je tu frekvence
cestujících poloviční. Víkendová
skladba cestujících je zejména
složena z českých a německých
turistů a místních, kteří na vlaky úplně nezanevřeli,“ řekl Pavel Karban, vlakvedoucí VDOD
Ústí nad Labem, který motorák
doprovázel.
Do Ebersbachu jezdily vláčky od roku 2006. Cestující měli
možnost přestoupit na spoje směr
Drážďany a Žitava. Přestože obě
nádraží jsou doslova na dohled
a odděluje je vlastně jen pár stovek metrů, pro místní je to z německé části města pěšky daleko.
Posledním místem na českém

élka jednokolejného úseku Velká Kraš – Vidnava je
4,4 km. Rakouské státní dráhy zde zahájily provoz 6. srpna 1897 spolu s odbočkou
Bernartice – Javorník. Mezi
oběma koncovými body se nachází jediný další tarifní bod:
Velká Kraš zastávka. Z Vidnavy vedla i trať ke státní hranici a do Nysy (dnes Polsko). Zde
jezdily vlaky v letech 1911 až
1945. Jednalo se o jednu z mála
cizozemských nestátních drah
na území Československa. Polský úsek Nysa – Kalków-Laka
je už také zrušen.

území, kde vlak z Rumburku zastavuje, je tak zastávka Jiříkov
-Filipov.
Doprava na sedmikilometrovém úseku byla řízena výpravčím
z Rumburku. Ten ovládal dálkovým zabezpečovacím zařízením

kraje zde už
dále nechtějí
objednávat
dopravu.
stanici Jiříkov, včetně odbočné
výhybky č. 1, která je rozhodující pro směr do německého Ebersbachu. Zabezpečení jízd vlaků
do Ebersbachu pak probíhalo přes
telefonickou nabídku a odhlášku
s německým kolegou, který stejně jako český výpravčí ovládá stanici Ebersbach dálkově.
Nákladní doprava tu v podstatě neexistuje. Pouze několik
odstavených správkových vozů
na jinak mrtvém jiříkovském
nádraží svědčí o občasném pohybu na zdejších kolejích. Trať je
ovšem ve velmi slušném technickém stavu: svršek má betonové
pražce a není zde v současné době
žádná pomalá jízda. Otázkou proto zůstává, zda nebude v podsta-

FOTO martin navrátil (3x)

tě opuštěná trať lákat nepoctivce
k jejímu postupnému rozebírání.
„Vzpomínám si, jak se zde
s velkou slávou obnovoval provoz
do Německa v 90. letech. A teď
už vlaky nebudou jezdit ani do
Ebersbachu, ani do Jiříkova. To mě
jako pamětníka naší krátké, ale
hezké železnice moc mrzí,“ říká
smutně starousedlík Josef Strnad
a doufá, že se na kratičkou mezinárodní trať provoz brzy vrátí.

Velká Kraš – Vidnava

Malebné městečko Vidnava, ležící za masivem Jeseníků v cípu
Javornického výběžku, je ze tří
stran obklopeno hranicí s Polskem. Hned vedle nádraží
najdete rozsáhlý hřbitov – mimochodem i s náhrobky s odstraněnými nápisy (pokus o vymazání
vzpomínek na bývalé německé
starousedlíky?). Končí tu čtyřkilometrová železniční trať z Velké
Kraše. A končí tu i provoz osobní
dopravy. Atmosféra místa na mě
zapůsobila tak, že jsem si připadal jak na konci světa, nebo aspoň republiky. Mimochodem,
na nádraží byla ještě před několika lety expozice návěstní a sdělovací techniky ČSD. Ta se ale
později přestěhovala do Hradce
Králové.
Když přijel vlak, objevil jsem
několik cestujících – většina
měla namířeno dál přes Velkou
Kraš ve směru na Lipová Lázně. Jak jsem pochopil, byli mezi
nimi i „projížděči tratí“, kteří využili víkendu, aby se v posledních
dnech mohli svézt na trati, která
končí. Strojvedoucí Vladimír Decker vystavil jízdenky přes POP,
na protilehlém stanovišti aktivoval informační systém a rozjel se
ve směru Velká Kraš. Na zastávce přistoupil další pasažér, Antonín Kolobřímek, který sem jezdí
na chalupu. Strojvedoucí během
několika desítek vteřin vystavil
jízdenku do Karviné. Už jen několik dní a všechno bude jinak.
Martin Navrátil,
Václav Rubeš

TRAŤ 088
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JIŘÍKOV. Stanice je do značné míry opuštěná už od roku 2006, kdy
osobní vlaky jezdily přes zastávku do Německa.  FOTO václav rubeš

a této jednokolejné trati
byl provoz zahájen v roce
1873. V roce 1933 rovněž začal provoz na odbočné trati
do stanice Jiříkov. Před čtyřmi lety ale osobní vlaky do Jiříkova jezdit přestaly a přes
zastávku Jiříkov – Filipov pokračovaly do německé stanice Ebersbach. Délka tratě je
7 km, pokud počítáme úsek
Rumburk – Ebersbach, tak
9 km. Trať byla řízena dálkově,
a to výpravčím z Rumburku.
Najdeme tu stále malé zbytky nákladní dopravy, aspoň
o tom svědčí odstavené vozy.

KLEŠICE. Zastávka leží na trati Chrudim město – Heřmanův Městec. Po 111 letech sem už vlaky nezajíždějí.
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za poznáním

kam jet
Vlak plný hvězd
na Kubovu Huť

49/2010

Na vánoční návštěvě ve Vídni

Č

tyři páry zvláštních vlaků na trati Vimperk –
Kubova Huť a zpět přivezou
poslední den roku hvězdy
hudební, sportovní, filmové, divadelní i pěticípé, VIP
hosty domácí i ze zahraničí, umělce Hollywoodu
i hvězdné pěchoty. Jedním
z překvapení dne bude jistě
Bardotka se zlatou hvězdou
na prsou. Zvláštní vlaky vyjíždějí z vimperského nádraží v 7.45, 9.45, 11.30 a 13.45,
zpět z nádraží na Kubově Huti v 8.50, 10.50, 12.50
a 14.50. Všechny vlaky zastavují na Lipce. Za svezení tam
i zpět zaplatíte 40 korun,
děti 30 korun. Jednosměrná jízda přijde na 20 korun.
Děti do 6 let budou přepraveny zdarma. Rezervace míst
není možná. Další informace obdržíte na stránkách
www.spzs.sweb.cz, případně na tel. 739 069 271. Filmování a fotografické záznamy
jsou vítány, lovci autogramů
památníčky s sebou.

Tvrdohlavý
umělec v Ostravě

V

ostravském Domě umění běží až do 6. března výstava Jaroslava Róny.
Galerie výtvarného umění
v Ostravě představuje malby a plastiky tohoto mezinárodně uznávaného umělce
ovlivněného tvůrci od Franze Kafky přes Giacomettiho
až po divadlo Sklep. V Ostravě Róna, spoluzakládající člen skupiny Tvrdohlaví,
vystavoval naposledy před
14 lety. Jaroslav Róna patří
bezesporu ke špičkám současného umění. Věnuje se
především malbě, plastikám a dříve i vitrážím. Kromě toho vystupuje v divadle
Sklep se skupinou Tros.

Konec roku
na řepařce v Kolíně

PROSINCOVÁ ATMOSFÉRA. Nejznámější a nejhonosnější je tradičně vídeňský trh před bohatě vyzdobenou radnicí na okružní třídě Ring. 

Rozsvícené vánoční
stromy, bohatá
výzdoba ulic, vůně
svařeného vína
a cukrovinek, stánky
s domácími výrobky.
Taková atmosféra
vládne ve Vídni
po většinu prosince.

P

okud ještě nemáte projetou
jízdenku FIP pro Rakousko,
udělejte si co nejrychleji výlet do Vídně. V těchto dnech je
toto velkoměsto skutečně nádherné. V bezprostředním sousedství vánočních trhů na vás
čekají úžasné památky. Když
ještě končily vlaky z Prahy a Ostravy na nádraží Südbahnhof,
byl nejbližší vánoční trh hned
v sousedství našich spojů. Pouze přes křižovatku se nacházejí
stánky trhu u zámku Belvedere.

Kouzelný letohrádek dnes slouží
jako galerie, a tak se v případě nepříznivého počasí snadno postaráte o náhradní program.

Při cestě do Schönbrunnu

Vánoční trh je také na nádvoří jedné z nejnavštěvovanějších
a nejobdivovanějších vídeňských
památek, císařského zámku
Schönbrunn. Není to ten největší trh, ale i on má svou atmosféru v sousedství míst, kde žili
rakouští císaři a čeští panovníci z rodu Habsburků. Navíc samotný trh nemusí být cílem, ale
jen zastávkou při cestě do Schönbrunnu. Před jeho návštěvou
nebo po ní si můžete dát svařené
víno, horký punč, polévku nebo
klobásu a obdivovat nejrůznější
vánoční drobnosti: skleněné ozdoby, koule, svíčky, betlémy.
Samotná rezidence stojí za návštěvu bez ohledu na roční obdo
-bí. Při prohlídce jednoho z návštěvnických okruhů je možné
projít například komnaty Marie

Terezie, Velký sál, který sloužil
ke konání císařských banketů,
pokoje Františka Josefa I. nebo
jeho manželky císařovny Alžběty známé jako Sissi. V rozlehlém
areálu Schönbrunnu zvou k návštěvě i další turistické cíle jako
výstava kočárů nebo zoo.

Ulice s vůní jehličí

Několik vánočních trhů je také
v centru Vídně. Jeden z nich ve
stínu novogotické radnice se od
ostatních liší. Na tomto místě
vzniká pravidelně velké veřejné
kluziště, které láká pohybuchtivé obyvatele a návštěvníky Vídně. Samotná monumentální
budova radnice na široké okružní třídě Ring je obvykle bohatě
vyzdobena.
Stovky a tisíce žárovek a dalších ozdobných prvků nejrůznějších tvarů osvětlují hlavní
obchodní ulice, jako jsou Graben,
Rotenturmstrasse, Kärtnerstrasse nebo Mariahilferstrasse.
Na těchto ulicích jsou rozložena

prodejní místa vánočních stromů. Ve stojanech jsou zasazené
kouzelné malé stromečky i skuteční několikametroví obři, kteří
by se do běžných moderních bytů
ani nevešli. Ulicemi voní jedle,
borovice, smrky.
Vedle rušných obchodních tříd
plných obchodů s elektronikou,
obuví, upomínkovými předměty a rovněž u nás dobře známými
značkami oblečení jsou ve Vídni také místa s romantickými
klidnými uličkami s malými voňavými obchůdky. Mezi taková
místa patří Spittelberg schovaný
za muzejní čtvrtí a nedaleko jedné z nejznámějších obchodních
ulic města Mariahilferstrasse. Atmosféra těchto trhů je zvlášť romantická, a tak vám je doporučí
navštívit i rodilí Vídeňané. V 17.
století do těchto míst přišli první
přistěhovalci hlavně z Maďarska
a Chorvatska, kteří pracovali pro
nedaleký císařský dvůr. A právě
tradice řemesel, kterou sem přenesli, se zachovala dodnes a od-
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ráží se v místních trzích. Místo je
lákavé také pro vysokou koncentraci restaurací a především barů.

Před zimou do muzea

Turisté toužící ve větší míře
po kulturních zážitcích i v čase
adventu a vánočních trhů zde
mají snadnou možnost zamířit
do vedle stojící muzejní čtvrti.
V areálu bývalých koníren je hned
několik muzeí a galerií, například Kunsthalle Wien, Leopold
Museum pečující o sbírku více
než pěti tisíc děl ze sbírky Rudolfa
Leopolda nebo Muzeum moderního umění. Jen přes ulici lze pokračovat prohlídkou přírodních
sbírek Naturhistorisches Museum nebo uměleckých cenností
Kunsthistorisches Museum.
Předvánoční Vídeň zve ke své
návštěvě a láká nejen na kouzelné vánoční trhy a jejich nepřeberné vůně, ale také na množství
muzeí a pamětihodností, které
lze navštěvovat i za chladného
počasí. 
Petr Šťáhlavský

VÍDEŇ V KOSTCE

S

ilvestrovské a novoroční jízdy pro vás připravili také v Kolíně na oblíbené
řepařské drážce. Jízda vláčkem, který je v provozu až
na výjimky jen během sezony, trvá ze Sendražic na Výrovnu něco přes půl hodiny.
Z kolínské železniční stanice se na místo dopravíte
městskou autobusovou linkou 1 nebo 10. Informace
nejen o jízdním řádu sledujte na webových stránkách
www.zeleznicka.bloudil.cz.

Univerzitní
knihovna s uměním

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
(mn)
hodin.

KULTURA A OBCHOD. Jeden z trhů je přímo na nádvoří zámku

Schönbrunn. 

FOTO autor (2x)

• Žije zde asi 1,7 mil. obyvatel.
Před r. 1914 byla Vídeň
4. největším městem světa.
• Poprvé zde na radnici vládne koalice sociálních demokratů a zelených.
• Městem protéká řeka Dunaj, která dala i jméno slavnému valčíku Na krásném
modrém Dunaji.
• Tramvaje tu jezdí od roku
1865, autobusy 1907. Klasické metro Vídeňané
používají od roku 1976, kolejová městská dráha však
existuje od roku 1898.

VÁNOČNÍ TRHY. Stánky jsou plné tradičních předmětů, ať už jde
o betlémy nebo klasické ozdoby na stromeček.

Pro fanoušky nádražní budovy typu 16/H
Nejenom zpěváci
a herci mají své
fanoušky a kluby.
Ve světě železnice
to mohou být
i nádražní budovy.

R

akousko-uherská minulost
na nás shlíží prakticky všude. Kromě secesních domů
na náměstích asi nejvíce v nádražních budovách. Vždyť právě
za časů císaře Ferdinanda Dobrotivého a Františka Josefa I. byly
na území dnešního Česka vystavěny až na jednu výjimku všechny
tratě, ke kterým bylo pochopitelně potřeba postavit i zázemí pro zaměstnance dráhy a cestující.

Statistické zajímavosti

Fenoménem se stala výpravní
budova normalizovaného typu
16/H. Vše o této stavbě, která se
zřizovala zpravidla v okresních
městech anebo větších sídlech či
uzlových nádražích, se dočtete
na webových stránkách www.kreport/budova-16h. Vedle bohaté fotodokumentace tu najdete
jejich abecední přehled čítající necelou stovku položek i řadu
zajímavostí.
Věděli jste například, že
nejníže položená stanice leží
v Ajdovščině (106 m n. m.) a nejvýše položená v naší Lenoře?
Nebo že patrně nejmladší budova
v Litovli předměstí je z roku 1914?
Nejvyšší počet budov najdete pro
změnu v Itálii na lokálce Trento – Tezze (šest budov), zato mezi

Mauthausenem a Greinem jich
je nejvíc na kilometr tratě. Šlo
by hledat i nejpodivnější variaci či nejbizarnější přestavbu této
klasiky mezi nádražími – tady by
jistě aspiroval starý Žďár nad Sázavou – či největší město, kde je
tato budova (Mladá Boleslav).

Na stříbrném plátně
doma i v zahraničí

Nádraží v Kácově znáte z filmu
Tmavomodrý svět. FOTO autor

Zajímavé je i to, v kterých filmech
si tyto budovy zahrály nebo se jen
mihly. Na tomto místě je jednoznačným skoro vizionářským
dokumentačním počinem pro
současnost a budoucnost film
tzv. nové vlny 60. let nazvaný
Konec srpna v hotelu Ozón od režiséra J. Schmidta, kde hrdinové přeběhnou dávno zrušeným
a zarostlým nádražím s dnes již

zbouranou budovou vzoru 16/H
v Doupově.
Současnou mediálními hvězdou je jistě budova Kácov, která
hrála v nejméně dvou filmech,
z toho Tmavomodrý svět byl nominován na Oskara. Zjišťovat už
sami při svých putováních pak
můžete, v které z těchto budov
najdete bufet nebo „nádražku“,
nebo kde je možné se ubytovat, které leží na úzkokolejkách
a které na elektrizovaných či
zrušených tratích. A nebo která
z budov 16/H je od nás nejvzdálenější. Napovíme, že krom Čech,
Moravy a Slezska se tyto typické
reprezentatntky lokálkové architektury se najdou v Rakousku,
Polsku, Rumunsku, Slovinsku
a na Ukrajině.
Martin Navrátil

