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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.
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Za zimní párou
do Saska

Co všechno jsme
opravdu otiskli

Zelený krasavec
ze Smíchova

Na milovníky nostalgických
jízd čeká dobrodružství
kousek za hranicí. STRANA 5

Ve vánočně-silvestrovském
kvízu vám položíme deset
záludných otázek. STRANA 6

Vůz Komarek má za sebou
více než sto let. A dál těší
děti i dospělé. 
STRANA 7

ANKETA

sloupek

Jaký bizarní zážitek
jste kdy měli ve vlaku?

Přejeme vám
šťastné Vánoce

ZUZANA NORISOVÁ

Herečka
Na cestě vlakem
z Prahy do Bratislavy jsem před
hranicemi potřebovala zavolat kamarádce.
Abych na to měla v přeplněném vagonu klid, šla jsem si
zavolat na toaletu. Druhý telefon jsem měla v pouzdře
na krku. Když jsme přejížděli nějakou výhybku, vlak
sebou trhnul a mně vypadl
telefon do záchodu a propadl
až na koleje. Na další stanici
jsem vystoupila a šla zpátky
přes hranice, abych alespoň
zachránila SIM kartu. Telefon jsem bohužel už nenašla,
ale krásně jsem se prošla.

Pro poslední číslo
Železničáře v tomto roce
jsme pro vás připravili
osmistránkovou
vánoční přílohu.

P

rosinec je v redakci vždycky zvláštní měsíc. V jeho
první polovině máme nejvíc práce za celý rok. Neustále řešíme změny související
s novým jízdním řádem, připravujeme velké materiá-

Petr
Horálek
Šéfredaktor
týdeníku
Železničář

MARTIN PÍSAŘÍK

Herec
Jakožto roztržitý mladý muž
jsem při vystupování z vlaku
zapomněl kytaru a slovník.
Poslal jsem pak tátu na konečnou do Čerčan, aby se kytaru pokusil najít, ale už tam
nebyla. Tak jen doufám, že
aspoň skončila v rukách nějakého slušného hráče, který
na ni někde po Čechách balí
hezký holky.

JITKA SMUTNÁ

Herečka
Když jsem jela
do svého prvního
angažmá z Prahy do Ostravy,
v rychlíku se vůbec netopilo, což v té době byl poměrně častý jev. Drkotajíc zuby
jsem zoufalá obešla okolní
kupé, sundala všechny závěsy, zabalila se do nich a takto
jsem jela vstříc své divadelní
budoucnosti.
  

KRISTÝNA
LEICHTOVÁ

Herečka
Fascinuje mě, jak
nás cesty vlakem
mohou naučit ohleduplnosti,
toleranci a pokoře. Jela jsem
s kolegou vlakem na natáčení. V kupé nás sedělo pět: dvě
studentky, my a nějaká paní.
Jelikož jsme si měli co vyprávět, nijak jsme konverzaci
netlumili. Asi po půlhodině
paní zavřela bulvární časopis a řekla: „Uvědomte si, že
tu nejste sami.“ Sbalila věci
a práskla dveřmi.

VOJTĚCH DYK

Herec a zpěvák
Seděl jsem ve vlaku, který najednou, asi půl
kilometru před nádražím,
zastavil. Když to trvalo asi
deset minut, kuřáci si vyběhli ven na cigaretu. V okamžiku, kdy jsme si připálili,
se najednou vlak rozjel. V tu
chvíli to vypadalo jako hromadný start běhu na 500 m
po kolejích. Všichni jsme
pak až do konce cesty nevystrčili nos z vlaku.

LUMÍR OLŠOVSKÝ

Herec
Nejhorším okamžikem při cestování vlakem
bylo probuzení v 1 hodinu ráno v temném
a vymrzlém vagonu na odstavné koleji na nádraží v Bohumíně. Ten počáteční šok,
kdy vůbec netušíte, kde jste
a jak se dostanete zpět alespoň na nádraží, je velmi, vel(ver)
mi nepříjemný.

LEDOVÁ POHODA. Navzdory mrazivému počasí se na nádražích i ve vlacích objevovali Mikulášové, čerti a andělé.

FOTO martin navrátil

Zima potrápila i Mikuláše
Mikulášské jízdy byly
po celé republice
ve znamení sněhové
nadílky a tuhých
mrazů. Ani technické
problémy nezabránily
v příchodu svatého
muže a jeho družiny
a hlavně radosti dětí.

P

o oba mrazivé víkendové dny 
4. a 5. prosince vyjížděly tradiční mikulášské vlaky. Silný
mráz sice nutil organizátory akcí
k improvizaci, ale návštěvníci z řad
dospělých i dětí se o nevšední zážitky připravit nenechali. Z široké
nabídky jsme si vybrali trojici akcí.

Čerti jako z pekla

V Praze se oslavy tradičně konaly
především v Braníku. První zvláštní vlak odtud odjel čtyři minuty
po desáté hodině dopoledne po trase přes Vršovice, hlavní nádraží,
Libeň a zpět. Po obědě měl namířeno do Davle a odpoledne k tomu
přidal okružní jízdu přes Vršovice,
Smíchov a Radotín. Večerní jízda
po trati Pražského Semmmeringu

(pouze v sobotu) byla již dlouho dopředu vyprodána. Čtyři mikulášské družiny budily nadšení i pláč,
protože čerti vypadali opravdově. Ještě že andělé měli košíky se
sladkostmi.
„Kvůli mrazu jsme museli trasu
prvního vlaku vést odklonem přes
Malešice,“ říká dozorčí provozu
PO Praha-Vršovice Petr Pavlík. „Důvodem byly závady na trakčním vedení a omezený provoz hlavního
nádraží,“ dodává. Kromě legendární Karkulky T 444.162 jezdila první
den také parní lokomotiva 464.102
Ušatá z roku 1940. Kvůli propálení
roštů byla však vyřazena z provozu.
Všichni si ale večer spravili náladu
velkým ohňostrojem.
V neděli ráno ovšem zamrzl kohout parního vytápění, takže nebylo možné vytápět část soupravy
historických Rypáků. Organizátoři se ale nevzdali. „Operativně jsme
zajistili tři patrové vozy a lokomotivu 749.006 přezdívanou Bardotka,
která se postarala o jejich elektrické
vytápění,“ vysvětluje Pavlík.

Nejdelší tradice

Mikulášské jízdy s nejdelší tradicí
mají ve východních Čechách. V Letohradě se letos konaly už podvaadvacáté! Kvůli mrazu museli Josef

Nakonec se vyjelo jen s pětiminutovým zpožděním. „Lidí bylo asi
nejvíce v historii. Mikulášská družina proto nestihla do Dolní Lipky
projít dva vozy, takže si děti musely počkat až na zpáteční cestu,“ říká
Petr Buryška.

Lidé přišli i v mrazu

I přes problémy se zvláštní jízdy
Foto václav rubeš
konaly.
Trejtnar a Petr Cacek, organizátoři z Letohradského železničního klubu, zatápět lokomotivu Lízu
423.009 už někdy po půlnoci. „Kromě nás zamrzalo, co mohlo, kompresor a veškeré další armatury
a potrubí na mašině,“ říká strojvedoucí Aleš Filip, pro něhož to zároveň byla první samostatná jízda
s parní lokomotivou. Tu „převzal“
od kolegy Jaroslava Kalouse, který
odešel na zasloužený odpočinek.

Společnost železniční při DKV
Česká Třebová a Krajské centrum
osobní dopravy ČD Pardubice stály za uspořádáním dvou párů
jízd mikulášských parních spěšných vlaků z Chocně do Litomyšle. Lokomotivu 310.922 Kačenku
pánové Dobiáš a Landa v českotřebovském depu roztápěli opět už
od jedné hodiny ranní. A také jako
v Letohradě byly problémy se zamrzáním, zejména mazání. Naštěstí nezamrzala voda potřebná
pro žíznivý kotel lokomotivy.
V soupravě historických vozů
třetí třídy s dřevěnými lavicemi
nechyběl útulný bufetový vůz se
spoustou laskomin. Za jízdy rozdávali Mikuláš, anděl i dvojice čertů dárkové balíčky a koláčky. Lidé
navzdory počasí přišli, z Vysokého Mýta bylo dokonce vyprodáno.
Celkem se tu svezlo zhruba 400 dětí
a stejné množství dospělých.
Václav Rubeš, Martin Navrátil

ly o tarifu, změnách vlaků...
A pak přijde zlom v podobě vánoční dovolené. Tak
je to tedy u nás. Pochopitelně že v provozu navíc panují
velké problémy kvůli počasí, které vánoční svátky vůbec nerespektuje. Na chvíli
si odpočinout by si ale chtěli všichni. Proto jsme pro vás
připravili tuto přílohu, která
si klade za cíl vás pobavit, poučit a přimět vás i maličko si
zavzpomínat.
Dali jsme tentokrát větší prostor povídkám a fejetonům – zvláště když se
vztahovaly k Vánocům. Nemohli jsme samozřejmě vynechat něco pro milovníky
nostalgických parních jízd,
které se konají i v zimě. Ať už
u nás v Česku, nebo například v německém Sasku. Ti,
kteří se zaměřují na železniční historii, si mohou přečíst
o kultovním vozidle Komarek. Dále si můžete v našem
kvízu vyzkoušet, jak pečlivě
jste četli naše noviny v  roce
2010, a také se o něco vážněji zamyslet nad postavením
železničářů ve společnosti.
A pro všechny jsme připravili
velkou křížovku.
Ať už pod stromečkem najdete dary drahocenné, ručně
vyrobené, luxusně zabalené
či výstředně nečekané, přejeme vám především pohodovou atmosféru a příjemnou
společnost vašich blízkých.
Nechť se ve zdraví a štěstí
opět shledáme v roce 2011.

Jízdní řád se naučím za dva a půl měsíce
Jsou mezi námi
jedinci, kteří se učí
jízdní řády nazpaměť.
Nejsou to ale vždycky
jenom dospělí.

V

elký sen se splnil jedenáctiletému Matějovi Brzicovi, který v soutěži televize
Nova překvapil porotu i diváky
svými schopnostmi zapamatovat
si jízdní řády a stanice i zastávky
Českých drah. Přijal ho náměstek
generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek, který
mu předal několik osobních dárků jako výraz poděkování za propagaci železniční dopravy.  

Nejlepší je jídelní vůz

„Mojí nejoblíbenější tratí je Praha – Beroun – Plzeň – Cheb, která vede kolem nás,“ říká Matěj.
„Úplně nejvíc mám ale rád trať
177. Tam jezdí osmsetdesítky,
lokálky přezdívané Akvárium,
a líbí se mi krajina,“ pokraču-

je. Možná vás překvapí, že Matěj
dává přednost historickým vozidlům před moderními. Šlechtična a Albatros u něj stojí v ceně
daleko výš než třeba TGV nebo
Pendolino. „Nejradši se ale vozím v jídelním voze. Když jsme
jeli z Prahy do Bratislavy, tak
jsem ho navštívil pětkrát, abych
si dal palačinky. A zpátky jsem
byl čtyřikrát,“ směje se.
Při učení jízdních řádů mu dělají největší potíže čísla vlaků.
„Třeba rychlíky sedm set a něco.
Řazení vlaků mi moc potíže nedělá. Vím, že nejvíc vagonů má
rychlík do Moskvy – 21,“ popisuje svůj učební proces Matěj Brzica. A jak dlouho se naučí nový
jízdní řád pro rok 2011? „To nevím. To se nedá odhadnout, jaké
tam budou změny. Ten, co jsem
se učil naposledy, mi trval dva
a půl měsíce.“

Radí lidem na nádraží

Sympatický Matěj pochází z železničářské rodiny. U dráhy pra-
coval jeho dědeček. A jeho brat-

ranec je dispečerem na nádraží
v Břeclavi. „Pokaždé, když jsem
měl jít s našima ven, tak jsme šli
na nádraží. To jsme ještě bydleli ve Stříbře. V Sulislavi bydlíme
půl roku. Baví mě pozorovat lokomotivy, jak jezdí,“ vzpomíná.
A jak vlastně využívá Matěj svých schopností v praktickém životě? „Radím lidem,“
odpovídá. „Třeba jsem byl poprvé v Ústí na nádraží a hned
jsem radil Vietnamcovi, jak má
jet do Mostu. Například ve Stříbře ale teď není komu radit,
protože tam teď všichni přestupují na autobusy kvůli výluce.
Když jsem soutěžil v Talentmanii, tak to jsme se najezdili všude vlakem...,“ chlubí se Matěj.
Možná že o zajímavém chlapci
ze Sulislavi ještě uslyšíme. Podle svých slov chce být totiž strojvedoucím. „Chtěl bych opravdu
řídit vlak. Líbilo by se mi jezdit
krajinou, třeba s lokálkou. Asi
někde v západních Čechách,“
uzavírá Matěj.
Roman miler
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Co všechno
snesl papír

50/2010

Opruzovat v práci se nevyplácí

Ujišťujeme vás, že
všechny zaznamenané
zápisy, hlášení
a protokoly jsou
pravdivé.

V

průběhu roku jste mohli v Železničáři čítat
fejetony výpravčího-kontrolora Otakara Drahoráda
neboli Příběhy psané modrým inkoustem. Dnes vám
přinášíme malý dodatek
z toho, co se na stránky novin zatím nedostalo. Snad
vás výpravčí Drahorád pobaví. Taky je možné, že některý z výroků máte doma
vystřižený a nalepený. Hlášení totiž pocházejí ze skutečných dokumentů.

1

Z protokolu VB k železniční nehodě B4 dne 
24. 9. 1985: „Narodil jsem
se v dělnické rodině. Vystřídal jsem několik zaměstnání. Jsem poprvé ženat.
S manželkou nemám žádné
děti. Tedy já mám syna ještě za svobodna. Jinak jsem
byl jednou soudně trestán,
opravuji, bylo to vícekrát,
ale již si přesně nepamatuji, ale vždy pro ublížení
na zdraví.”

2

Hlášení strojvedoucího,
kterým zdůvodňuje zpoždění vlaku: „Dne 20. 11. 1985
u vlaku 7511 v km 12,7 bylo
v kolejišti stádo krav. Po jejich odehnání pokračováno
v jízdě. Uvedený kilometr je
pod zastávkou Brčálník. Vlak
odjíždí dle jízdního řádu
v 18.39 hodin. Myslím, že
v této době má být již dobytek uklizen ve stáji.“

3

Hlášení strojvedoucího:
„Vjížděl jsem na návěst
40 a výstraha, ale na odjezdu bylo volno. Výpravčí průjezd nedával, a tak jsem
musel zastavit. Po zastavení vyšel výpravčí Zachariáš
a s úsměvem na rtech mně
dal odjezd. Řekl jsem mu,
že takovéhle zbytečné zastavování se děje ve stanici
neustále a že to stojí stát peníze za elektrickou energii.
Odpověděl, s prominutím
doslova cituji: Na to seru,
kde bere stát peníze, hlavně
že platí mě!”

4

Hlášení strojvedoucího: „Při vjezdu do stanice Plešnice jsem spatřil
v první staniční koleji ne
osvětleného muže. Při použití rychlobrzdy jsem od něj
zastavil ve vzdálenosti 50
metrů. Když muž spatřil stojící vlak, vystoupil z prostoru první koleje
a vyšplhal na odjezdové návěstidlo L1. S vlakvedoucím
Juřičkou jsme muže přemlouvali, aby opatrně slezl dolů, neboť kolem jsou
dráty vysokého napětí. Asi
po pěti minutách nás poslechl. Kontrolou jeho dokladů jsem zjistil, že se jedná
o příslušníka ČSLA na řádném VOP. Zpoždění vlaku
30 minut.“

5

Zápis z knihy oprav
na lokomotivě PLD Klatovy: „Druh požadované
opravy – vyměnit lokomotivu mezi nárazníky.“

6

Odpověď na zápis z kontroly: „Všechny uvedené závady se musí postupně
odstraňovat, aby se lidem
dostaly co nejvíce do krve.
Aby se podobné závady neopakovaly, bylo přistoupeno pro lepší upamatování
k prémiovému postihu.“
Pokračování na str. 3

Když přepadnete
kolegy v práci,
nečekejte vždy
otevřenou náruč
a láhev alkoholu.
Pracovat se totiž
musí! A také se může
stát, že budete
odcházet za ne úplně
příjemných okolností.

N

a hlavní nádraží v krajském městě se snášela tma
a podzimní deštík. Světla
návěstidel se odrážela na vlhkých
hlavách kolejnic. Při pátečním večeru se cestující většinou mlčky,
se zvednutými límci ubírali vstříc
svým domovům. Dopravní služba dvou výpravčích probíhala bez
větších problémů. Když byla vypravena skupina vlaků po deváté
hodině večerní, nastával u hlav-

ního aktéra našeho příběhu čas
na téměř rituální přípravu kávy
jakožto jediného povoleného povzbuzovače bdělosti.
Ve chvíli, kdy cvakla rychlovarná konvice, ozvalo se zaklepání na dveře dopravní kanceláře.
Nebylo ani nesmělé, ani nemělo razanci kontrolního orgánu.
Výpravčí konající vnější službu,
říkejme mu třeba Pavel, otevřel
dveře vstříc neznámému návštěvníkovi. „Baf, tak nás tady máte,“
ozvalo se ze tmy a Pavel leknutím
zavrávoral. To už se ale do kanceláře hrnul zástup kolegů v civilu,
kteří odjížděli na svou zaslouženou dodatkovou dovolenou a při
čekání na svůj noční spoj na Slovensko se jim nechtělo nechat si
zalézat podzimní chlad za nehty.

ší. Poté každému narušiteli dosud
poklidné směny nadělil po třech,
čtyřech kusech nejtlustších předpisů do jejich zavazadel. V duchu
se modlil, aby kolegové nezůstali jen u těch dvou piv, nebo aby
nedej bože měl rychlík zpoždění. Pak by hrozilo, že jeho plán
bude vyzrazen dříve, než dojde
ke správnému vyvrcholení.

„No to jsou ale fóry, já jsem si
málem cvrknul do textilu,“ komentoval triumfální příchod
nádražáckého komanda mladý

výpravčí. „Necháme si tu bagáž
a jdeme ještě na jedno nebo dvě,“
zazubil se samozvaný vůdce budoucích lázeňských hostí. Deset
chlapů jako jeden muž položilo
svá poloprázdná zavazadla s podezřelým cinkotem na zem
v chodbičce vedoucí z dopravní
kanceláře. Výpravčího Pavla tím
nepotěšili, protože měl službu
znesnadněnou slalomem mezi
krosnami. Přemýšlel, jak by jim
osladil cestu nějakým vhodným
kanadským žertíkem. Během
maratonu po peronech se mu
v hlavě zrodila ďábelská lest.
„Ty, Jardo, kde jsou ty starý
předpisy do sběru?“ otázal se kolegy za panelem reléovky a doprovodil dotaz šibalským úsměvem.
„Někde vzadu v tom kumbálu za šatnou. K čemu ti budou?“
ptal se zvědavě Jarda, ale odpovědi se nedočkal. Pavel se už
přehraboval v hromadě starých
komerčních a dopravních předpisů a vybíral z nich ty nejtučněj-

bylo takové pendlování do vedlejší přechodové stanice a zpět.
Seděli jsme s pomocníkem
na motorové lokomotivě zvané
Sergej a za sebou jsme měli kolem tisícovky tun. Jak říkám,
nic mimořádného. Sněhu bylo
poměrně dost, ale nový naštěstí nepadal. Zato vítr, ten se snažil o sto šest. A tak jsme trpělivě
čekali na odjezd. Za chvíli jsme
se konečně rozjeli, ale myšlenkami jsem byl doma. Za dvě hodiny tam otevřou šampaňské beze
mě – a nebude to poprvé. Až se

vrátíme do stanice, tak si skočím zavolat a popřeji domů šťastný Nový rok, skleničku si dáme
zítra večer. Sice to nebude ono,
ale co se dá dělat, nejsem jediný.
Bacha! Strom! vytrhl mě z přemýšlení hlas mého pomocníka.
Vyjížděli jsme z oblouku a já ho
zahlédl taky. Zastavit už nešlo,
vlak není koloběžka. V duchu
jsem už viděl vykolejeného Sergeje, jak leží na boku, nafta se
rozlévá do lesa... Nedalo se ale
nic dělat, jen čekat, jak to dopadne. Trochu nás podrápaly větve,

ale kmen jsme minuli, zaplať
pánbůh! Vyšlo to. Když projela
mašina, poněkud pomaleji projel
i celý vlak, to už se brzda snažila.
Prohlédli jsme vlak, až na lak
bylo všechno v pořádku, a tak
jsme pokračovali do stanice.
Hned jsme to ohlásili výpravčímu a na zpáteční cestu jsme přibrali jednoho posunovače, vzali
sekeru, pilu a jeli. Byl to opravdu statný smrk, navíc obtěžkaný pěknou sněhovou peřinou.
Naštěstí se při pádu opřel o mohutného „kamaráda“ na druhé

Nezvaná návštěva

Tohle nejsou řízky!

Když pečlivě přebalil kolegům
kufry, krosny a cestovní vaky,
pohodlně se usadil a očekával příjezd nočního rychlíku do Košic.
Ten se skřípěním zastavil přesně
na čas a začal do svých útrob přijímat své noční cestující. Partička
ajznboňáků mezi nimi však nebyla. Zbývala minuta do odjezdu,
když se širokým krokem po nástupišti hrnul špalír osob, které bylo
slyšet až u lokomotivy. Výpravčí
Pavel předával strojvedoucímu
rozkaz a se zalíbením pozoroval,
jak kolegové těžce nakládají svou

batožinu do vlaku a brblají, co že
jim to zase jejich drahé polovičky
zabalily s sebou, že je to tak těžké.
Představa, jak vybalují místo řízků ve vlaku staré předpisy D1, D2
nebo TR10, ho rozesmála. Dveře
lehátkového vozu zaklaply a svislý pohyb zelenou svítilnou přišel
okamžitě. Povedlo se! Na Slovensko jedou staré české předpisy.
Po chvilce zazvonil jeho mobil.
„Kdo nám sakra nacpal do báglů
ty starý předpisy, k čemu nám to
bude?“ ptal se známý hlas horského vůdce. „Koncem roku jsou přezkoušky, tak se, kluci, hezky učte.
Jo a příjemný pobyt,“ ukončil hovor  Pavel s pocitem Jamese Bonda. Jestli nechtěný náklad nějak
osvěžil profesní znalosti rekreantů, dodnes není známo, jisté však
je, že zmíněná historka roztočila
kolotoč kamarádských fórku mezi
kolegy a věhlas stanice s tomto
směru dosáhl hvězdných výšin.
Ale o tom až někdy jindy.
Václav Rubeš

Silvestrovské leknutí aneb Vlak není koloběžka

T

enkrát na noční směně nebylo ze začátku nic mimořádného, vyprávěl mi bývalý
strojvedoucí, který si užívá zaslouženého důchodu. Až na to,
pokračoval, že to byla noc silvestrovská. Kdo slouží v turnusu, ví, jak se na takové „šichty“
z domova těžko chodí. Ale co se
dá dělat, dali jsme se na vojnu,
pardon – na železnici – tak musíme bojovat!
Bylo něco po deváté večer a my
stáli na vlaku v domovské stanici. Jezdili jsme na přetahu, což

straně kolejí a zůstal tak stát.
Co ještě dodat? Mákli jsme si
docela drsně a zima nám opravdu tehdy nebyla. Strom byl pěkný chlapák, ale nakonec jsme ho
zvládli. Když jsme byli s prací hotovi, v nedaleké vesnici kostelní zvon odbíjel půlnoc. Jen jsem
si pomyslel – tak takhle jsem si
silvestrovskou půlnoc opravdu
nepředstavoval a začátek nového roku už vůbec ne. Ale  hlavně že se nikomu nic nestalo. To
nás, úplně nesilvestrovsky, hřáJan Vydra
lo u srdce.

Seznamka na kolejích aneb Nevyšlo to
Kdepak najít
spřízněnou duši a tělo?
Přece na kolejích!
Vždyť ve vlaku máte
tolik možností...

P

oslední dobou se všichni
seznamují on-line. Nechci
být za staromilce, ale říkám: „Kdyby  místo vysedávání
v autě  pravidelně jezdili vlakem,
neměli by internetové seznamky
vůbec zapotřebí!“ Mám pro vás
krátkou ukázku těch, se kterými mně osobně jiskra nepřeskočila, ale jak se říká,  každé zboží
si najde svého kupce.

Vychloubačný řidič

Tento nápadník mě znechutil
už na začátku. Konverzaci začal slovy: „Víte, slečno, vlakem
já normálně nejezdím,“ čímž se
v mých očích pasoval na blbečka, protože já osobně vlakem jezdím celý život. Seznámeníchtivý

muž se ale nedal odradit mým
znechuceným výrazem a začal
sáhodlouze popisovat přednosti
vozu, který údajně vlastnil. Tím
se definitivně odepsal, protože
já jsem z žen, které umí rozeznat Pendolino od CityElefantu, ale rozdíl mezi BMW a felicií

mi zůstává utajen. Takže jsem
vytáhla MP3 přehrávač a nechala řidiče, ať své triky zkouší na jiných.

Upovídaný student

Sympatickými studenty lačnými
seznámení se to ve vlaku jen hem-

ží. Ten „můj“ četl Sartra v originále.  Během trasy Praha – Ústí nad
Labem se dostal na stranu osm
(číslování začíná sedmičkou),
poté se rozhlédl po kupé a jeho zrak
utkvěl na mé maličkosti. Protože
jsem v ruce rovněž držela knihu
(ostatní cestující drželi v ruce notebook, chleba s řízkem a dítě), usoudil, že narazil na intelektuálku
a  vytáhl na mě těžký kalibr – problémy francouzské syntaxe.
Od lingvistických oříšků  tohoto románského jazyka se brzy
dostal k dějinám srovnávací jazykovědy. Co se dělo pak, můžu
jen domýšlet, protože jsem upadla do mikrospánku. Zřejmě ale
zabrousil ke strukturalismu – jakákoliv zmínka o tomto hnutí mě
uspává již od dob vysokoškolských
studií.

Starostlivý pán

Od jisté doby cestuji zásadně
ve dvou – na cestách mě doprovází můj malý syn. Díky tomu
jsem zjistila, že existuje počet-

ná skupina mužů, která se specializuje na kategorii „matka
s dítětem“.  Tito pánové dělají,
že vy je vůbec nezajímáte a jdou
na to od lesa, tedy vlastně od dítěte. Ptají se, kolik tomu roztomilému chlapečkovi je, jestli
rád jezdí vláčkem a jestli by nechtěl pustit pohádku na notebooku. Cestování s nimi je příjemné
jen do chvíle, kdy jim roztomilý chlapeček polije bílé kalhoty svým roztomilým červeným
džusem. Nejpozději v momentě, kdy jim roztomilý chlapeček  
práskne svým roztomilým autíčkem do obrazovky počítače, berou
zpátečku a nenápadně se přesouvají do jiného kupé.
Jak říkám – tady jiskra nepřeskočila. Ale i tak nedám na seznamku na kolejích dopustit.
Takže jestli jste sami, vypněte
počítač, kupte si jízdenku a hurá
na vlak. Nikdy nevíte, kdo v potemnělém, příjemně vytopeném
kupé čeká, až přistoupíte.
Petra Pohlová
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Jak Holmes v Praze neuspěl
níhodným chováním některých
svých spoluobčanů a poté nabídl Holmesovi všestrannou pomoc
při hledání doktora Watsona.
Sherlock Holmes byl nadšen.
Britská encyklopedie tedy nelhala, když označila tento národ
za laskavý a pohostinný! Zabrán do živé konverzace se svým
ochráncem si Holmes vůbec nevšiml, že cestou kolem hustých
křovisek dal jeho společník nenápadné znamení.
Velký detektiv utržil v mnohaletých půtkách se zločinem
řadu šrámů, ale rána do hlavy,
která ho zasáhla znenadání zezadu, mezi nimi pravděpodobně
zaujme místo z nejpřednějších.
Tma parku vzplála tisícem oranžových ohňů, aby se vzápětí propadla do nicoty.

Nejslavnější detektiv
světa Sherlock
Holmes se už stal
nesmrtelným. Není
to tak dávno, co při
řešení svých případů
zavítal rovněž
do našeho hlavního
města. Ale příliš se
mu u nás nedařilo...

P

ra-ha hlav-ní ná-dra-ží,
přeslabikoval Sherlock Holmes černá písmena na bílém podkladu a křepce seskočil ze
schůdků vagonu na peron. Jeho
zázračná paměť mu znovu vybavila text e-mailu, který obdržel předevčírem ráno od doktora
Watsona: „Milý příteli, zdravím
vás z turistické návštěvy Prahy.
Jsou zde obrovské možnosti pro
váš důvtip v oblasti zločinnosti. Budete skutečně překvapen.
Přijeďte zítra večerním vlakem
na hlavní nádraží. Budu čekat
na nástupišti. Váš Watson.“

Nešťastné shledání

Tak kdepak máme
Watsona?

Milý dobrý Watson, usmál se
Holmes pod (pro každý případ)
falešné vousy. Myslel to jistě
ušlechtile – chtěl před Vánocemi
vytrhnout přítele z nudného potýkání se s londýnským podsvětím. Ale za ta léta by měl dávno
vědět, že Sherlocka Holmese už
ve sféře zločinu nemůže absolutně nic překvapit.
Tak kdepak ho máme, starého bracha? Slavný Angličan se
rozhlédl po nástupišti. Třeba
si zpříjemňuje čekání sklenkou
portského v nádražní hale... Holmes sevřel v jedné ruce cestovní
kufřík, v druhé pouzdro s houslemi a lehkou vycházkovou hůlku,
a vykročil ke schodům. Po třech
krocích byl sražen k zemi utíkajícím mladým mužem s vyholenou
lebkou, který se zčistajasna vynořil z davu. „Kam se sádlíš, křupane?“ hodil mladík přes rameno
místo omluvy a pokračoval v úprku. Holmes, sbíraje v podřepu zavazadla, o této větě zapřemýšlel.
Ve vlaku sice zvládl rychlokurz
češtiny o dvaatřiceti lekcích, nicméně přesto nechápal –
Křach! Vysoká bota rozdrtila
několik centimetrů od jeho pravé ruky houslové pouzdro. Holmes vzhlédl, ale zaznamenal už
jen kožená záda a černého kulicha na hlavě ničitele, stejně tak
jako navlas stejná pozadí jeho
dvou společníků. Trojice evidentně pronásledovala holohlavého mládence; v kterési ze šesti
rukou se zableskl nůž.
Holmes odložil trosky pouzdra
do odpadkového koše a se zbývajícími zavazadly vstoupil do nádražní haly. Kam oko pohlédlo
– po lavicích, schodech i studené
podlaze – postávala, posedávala
i pospávala individua takových
zjevů, že by jim rodilý Londýňan ochotně nabídl v kterékoli

HLÁŠENÍ

části britské metropole veškerou
svou hotovost. Holmesův příchod jako by všechny přítomné
doslova elektrizoval. Jako jeden
muž se pomalu, leč hrozivě vydali vstříc neomylně tušené magické vůni tvrdé měny. Kde jen ten
Watson může vězet? blesklo hlavou Holmesovi, decentně prchajícímu ze zužujícího se půlkruhu
směrem k východu z haly. Na čerstvém povětří se Velký detektiv
ulehčeně nadechl a zakuckal.
Oh, kdeže ty pověstné londýnské smogy jsou.

Dojetí na lavičce

Well, potemnělý mlhavý park.
A Watson nikde. Holmes s povzdechem zauvažoval, že se snad
bude muset snížit k použití mobilního telefonu (výdobytky moderní komunikační techniky
z hloubi duše nesnášel). Na asfaltové cestičce si v duchu zalistoval britskou encyklopedií, aby
si dostudoval zdejší poměry. Táhlý ženský vzlyk přerval jeho úvahy. Na lavičce pod poloslepou

lucernou se otřásala pláčem a zimou spoře oděná dívka, spíše ještě dítě. Velký detektiv, přirozený
ochránce všech slabých a ubližovaných, s účastí přisedl.
Dívenka jako na povel spustila vodopád slov, z nichž Holmes s obtížemi pochopil, že byla
před chvílí přepadena, málem
zneuctěna a nakonec okradena o hřejivou bundu a kabelku,
která obsahovala peníze pro její
na smrt nemocnou, hladovějící
matku. Holmese zalila mohutná vlna dojetí. Svlékl svůj kabát
z vysoce jakostní vlněné látky
a jemně do něho dívku zahalil.
„Děvkolenko, oh, děvenko,“ promluvil zjihle, „vy nemuset víc
souložit, sorry, se soužit.“ Z kapsy neméně kvalitního saka vytáhl náprsní tašku a rozevřel ji.
Byla plná librových bankovek
různých hodnot. „Jelito, mi líto,
já nemít váš penis, ale kdybyste
se nenakazila… neurazila…“ Holmes zaváhal. Jak velký obnos by
byl vhodný?  Dívka však vyřešila
problém za něho a po svém – jako

lasička chňapla po celé prkenici.
Holmes instinktivně sevřel prsty, takže lasičce uvízlo za drápky
jen několik bankovek. S částečným úlovkem a jeho svrchníkem
zmizelo děvče střelhbitě ve tmě.

Sympatický gentleman
vstupuje na scénu

Okradený detektiv propadl na pět
až deset sekund malomyslnosti,
což se mu už dobrých pětadvacet
let nestalo. Vším je vinen Watson!
Kdyby si ve své přitroublosti nejspíš nepopletl vlaky, nemusel – 
„Pán je bezesporu cizinec a ocitl se v nesnázích, že?“ Tato věta
Holmese vzpružila už tím, že byla
pronesena perfektní angličtinou. Vyšla z úst asi třicetiletého,
s vybraným vkusem oblečeného
muže atletické postavy. Geniální
schopnost rozpoznat na první pohled pravou podstatu člověka velela Holmesovi tomuto muži plně
důvěřovat.
Stručně nastínil pánovi svou
prekérní situaci. Muž vyjádřil
hluboké rozhořčení nad politová-

Probral se chladem pronikajícím do každého nervu. Ležel
ve spodním prádle na zbytcích
podupané trávy uprostřed shluku vysokých keřů. Postrádal oblek, boty, náprsní tašku, mobil,
švýcarské hodinky, zlatý pečetní
prsten, příruční zavazadlo i falešný plnovous. Pouze vycházková hůlka – natřikrát přelomená
– mu ležela u nohou. Kdesi blízko někdo bolestně zaúpěl. Holmes se s nemalým úsilím
posadil. Na dva metry od sebe
rozeznal ležící, podobně neoblečenou postavu. Ale vždyť...
„Watsone! No konečně!“
Milý doktor Watson, postižen navlas stejnou nehodou,
se po bouřlivém uvítání jal líčit
svou pražskou anabázi. Měl to
štěstí, že přijel ranním vlakem,
dostal se tedy celkem bez problémů do hotelu. Během prvého
dne a večera však byl přepaden
a okraden čtyřikrát, druhý den
kupodivu už jen třikrát. Dnes
pro jistotu nevystrčil paty z hotelu, zabarikádován ve svém pokoji. Teprve večer, s posledními
zbytky svršků a peněz, se vypravil Holmesovi naproti k vlaku.
Dopadl však, jak dopadl. Se slzami v očích se příteli omlouval
za e-mail, kterým ho do zdejší
džungle zločinu vylákal.
Následoval historický okamžik. Sherlock Holmes – poprvé
za dobu jejich známosti – vyslovil s Watsonovými myšlenkovými pochody naprostý souhlas!
S lítostí, leč rozhodně upustil, po prožitých zkušenostech,
od úmyslu zkoumat zločinnost
ve velkoměstě nad Vltavou. Co
nejrychleji zpět do staré dobré Anglie! „Hm, jenomže,“ posmutněl najednou Watson, „oba
jsme až necudně obnažení a navíc nemáme ani vindru.“ Holmes se potutelně usmál. Uchopil
jeden ze zbytků své hole a odšrouboval rukojeť. Skrývala útlý
svazeček bankovek. „Železná rezerva. Ale postačí na nejnutnější oblečení a dvě jízdenky první
třídou.“ „Jak prosté a přitom geniální!“ zaplesal Watson. „Nuže
– vzhůru na nádraží!“

M

ezi tatínkovy povinnosti
patřilo chození na kontroly pracovišť. Dnešní terminologií by vlastně byl
přednosta Správy dopravní cesty. Jednoho dne, už je to hodně
dávno, v předvánočním čase,
vzal mě a moji sestru na takzvanou „sněhovou pohotovost“. Byly
jsme malé a abychom mamince
doma nepřekážely v předvánočním shonu a úklidu (a mohla za Ježíška zabalit dárky), šly
jsme na kontrolu pohotovosti
s tatínkem.

Topilo se naftou
a výhybky nebyly vytápěné

Sníh se sypal tak, jak by to
v předvánočním čase mělo být,
sněhové vločky se třpytily v barevných světlech návěstidel. Moc
hezké to bylo. Traťoví dělníci vyfasovali březová košťata a hurá
vymetat sníh z výhybek, aby šly
přestavovat a vláčky mohly jezdit tam, kam mají. To se samozřejmě odehrávalo v dobách,
kdy ještě nebyly všechny výhybky vytápěné. Abychom byly něco
platné, dostaly jsme také březová košťata a zametaly chodníčky za pátým peronem, kde byla
mezi ostatními traťováckými
dílnami také místnost pohotovostních čet.
Když už bylo vymeteno a zameteno, šli jsme se všichni do pohotovostní místnosti ohřát. Bylo
zde krásné „voňavé“ teplo. Topilo se ještě v naftových kamnech,
kam se přilévala nafta takovou
zvláštní konví. V rádiu zrovna
hráli k předvánoční náladě kole-

dy. Také tenkrát velmi známou
písničku Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Vánoce,
Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. V jedné sloce se zpívá: Tyhle
ryby neměly by maso míti samou
kost, říká táta vždy, když chvátá
na pohotovost.

Koupím si březové koště
a budu zametat sníh

Protože jsem byla dítko zdravé, které se ještě nikdy neocitlo
na lékařské pohotovosti a v rodině nebyl žádný lékař, jen samý
„ajznbón“, dlouho jsem nemohla
pochopit, proč ten táta z písnič-

Pokračování ze str. 2
Šetření stížnosti cestujícího na nepřistavení
lehátkového vozu podle zachyceného vyjádření vlakvedoucího: „Souprava
na vlak 621 dojela v denní
směně. Že chybí dva vozy,
jsem nepředpokládal. Ztrátu jsem zjistil až po nadávkách cestujících při výpravě
vlaku.”
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Zdůvodnění delegování na Den železničářů: „Dostat delegačenku
na Den železničářů jste neměl šanci. Tam je trvale
delegován soudruh Pěnkava. Jednak je to místní občan, nekouří a nepije,
a tak námi znechucen záhy
odchází.“

9

Z výpovědi výpravčího,
kterého nalezl náčelník stanice při noční kontrole spát ve službě: „Nebyl
jsem odpočatý, protože jsem
měl narozeniny. Z radosti
nad tím, že jsem se narodil,
jsem popíjel i během výkonu služby výpravčího hlavní služby.”
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Hlášení revizora osobní dopravy:
„Někteří průvodčí nedbají o svůj zevnějšek. Jsou
špinaví a i zapáchají. Například průvodčí zvaná
Katastrofa.“
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Kontrola GI na zneužívání jízdních výhod
ČD zjistila: „V říjnu 1992
oznámily španělské dráhy, že byl zadržen zaměstnanec ČSD pan Robert S. při
cestování na jízdenky, které jim nejsou známy. Jízdenky byly odebrány a jsou
přílohou tohoto dopisu. Šetřením bylo zjištěno, že pan
Robert S. byl skutečně bývalým zaměstnancem ČSD,
průvodčím osobních vlaků, který dne 12. 5. 1992 přestal chodit do zaměstnání
a stal se nezvěstný. Důvod
jeho nepřítomnosti – cestoval na prvopisy dělnických jízdenek po tratích:
Břeclav – Monako, Železná
Ruda – Milán, Hradec Králové – Gibraltar, Železná
Ruda – Verona, Bordeaux,
Allgeciras.“
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Projednání závady:
„Vlakvedoucí Stulík
byl opět poučen, kde se nachází přenosný zámek. Že
jej nemohl najít, vysvětluje
nervovou krizí z přítomnosti kontrolních orgánů.“

Tomáš Cach

Když táta chvátá na pohotovost
Narodila jsem se
do nádražácké
rodiny. Oba rodiče
u dráhy pracovali,
tatínek dokonce jako
náčelník traťové
distance. U vláčků
jsem tedy vyrůstala.

Co všechno
snesl papír
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ky jde vymetat sníh z výhybek,
když má snad kost z ryby v krku.
Věděla jsem, že nesmím šlapat
na hlavy kolejnic, uměla návěst
číslo 50, znala trpasličí návěstidla a námezníky, ale že existuje
lékařská pohotovost v nemocnici, to jsem nevěděla. A to je dobře.
Přeji všem čtenářům týdeníku
Železničář krásný předvánoční
čas, hezké prožití svátků se svými blízkými. Hlavně ať nikdo nemusí na žádnou pohotovost. Ani
pracovní, a hlavně ani na tu lékařskou. Já si z nostalgie koupím
březové koště – jestli ho seženu
a budu zametat sníh – tedy jestli napadne. A hlavně budu vzpomínat na svého tátu, který nás
toho hodně naučil. A hádejte,
kde obě pracujeme? No samozřejmě na železnici. I s mým manželem jsem se seznámila na té naší
dráze, zrovna jako moji rodiče.
Tak ať jsou ty právě přicházející Vánoce pro všechny opravdu
šťastné a veselé.
Eva Balíková

Záznam o úrazu: „Při
regulaci drátovodů
a prohlídce žlabů byl kousnut neznámým zvířetem
– asi lasičkou. Jméno zraněného – Martin Lasica.“
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Z hlášení Železniční
policie: „Dne 14. 9.
1996 v 8 hodin nalezl výpravčí vlaků Pěnička v kolejišti ujetou ruku. Šetřením
SŽP PČR zjištěno, že ruka
patří Lukáši K. (* 2. 2. 1978),
který vyskočil z vlaku Sp
1960 ráno v 6.50 hodin.
Po úrazu odešel domů.“
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Z výnosu vrchního ředitele divize provozní: „Na skříních
hnacích vozidel jsou umísťovány znaky, nápisy nebo
symboly, které nejsou uvedeny ve výše citované normě. Například na prolisu
motorového vozu 810...
DKV... byly umístěny symboly počtu střetů s automobily na železničních
přejezdech.“
(droz)
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Zachyceno
u cestujících

P

řinášíme vám úryvky
z mluvy našich cestujících. Berme to lidsky. Vždyť
jsou to jen křehké bytosti.
• Jenom jsem důrazně požádala průvodčí, aby vyloučila z přepravy pána,
který celou cestu hlasitě páchl.
• Ohrazuji se proti označení
„starý prasák“, ten  časopis mi výslovně doporučila slečna v nádražním
kiosku jako čtení do vlaku.
• A von mi to ukazoval
v jízdním řádu a já tomu
furt nerozuměla a von mi
řek, že sem kráva pitomá,
a já ho majzla tím řádem
a von mi to vrátil, takže teď sem kráva pitomá
s rozbitým frňákem.
• No a pak jsme uzavřeli sázku, že za jízdy nevyskočí z vlaku, a on vyhrál.
• Injekční stříkačka, která
se zabodla slečně na vedlejším sedadle do pozadí, opravdu nebyla moje,
já jsem závislý akorát
na kapkách do nosu.
• Revizorka nevěřila mému
tvrzení, že mi jízdenku
sežral potkan, tak jsem
vytáhl Oskara z kapsy
a tím nechtěně vyvolal tu
náhlou srdeční příhodu.
• Chtěl jsem mu jednu vrazit v tunelu, ale v tý tmě
jsem si zkrátka poplet pohlaví.
• Jakýpak pedofil, vždyť
jsem se snažil z kupé narvaného pubertálními dívenkami na výletě utéct,
ale při jejich počtu to prostě bezkontaktně nešlo.
• Vyzval jsem ho, aby přestal ve vagonu vyzývavě
kouřit, nebo mu nacpu to
cigáro do chřtánu, čemuž
hýkavě nevěřil, ale jen asi
pět vteřin.
• Nezařval jsem BOMBA!,
nýbrž BOMBÓN!, jelikož
jsem zrovna přišel o plombu, a tudíž se od použití
záchranné brzdy nějakým snaživým blbečkem
distancuju.
• Závory mi sebraly z hlavy paruku a tím i veškerou profesní důstojnost,
protože bez vlasů mě moje
třída ještě neviděla.
• K dobývání se do uzamčeného WC mne přivedly podivné zvuky, nesouvisející
s činností uvnitř obvykle
provozovanou.
• Uznávám, že jsem vás žádal, abyste mě probudil
za každou cenu, ale copak
teď můžu s tím příšerným
monoklem a bez předních
zubů mezi lidi?
• Nehrajte to na mě s ňákou
pohádkou vo tom, že se
potkali u Kolína a chtěli
si tam hrát, já chci jenom
vědět, jestli se do Kolína
aspoň do půlnoci dostanu!
• Při nostalgické jízdě parním vláčkem jsem vždycky naměkko. A jak mi pak
vlítla u okénka do každého oka saze, rozeřval jsem
se jako malej harant.
• Byl to fakt masakr: vagony pukaly jako skořápky,
lokomotiva úplně na placku… když jsem v podroušeném stavu upadl
do modelového kolejiště.
• Prosím vás, taková nevinná hra, ty děti by určitě
spolužáka z nárazníků lokomotivy před rozjezdem
odvázaly.
(tom)
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Vyprávění zarámované do ledu
lometrů. Je asi -10   °C a z nebe se
sype drobný prašan. Do soupravy vozů proudí topnou spojkou
pára a topení ve vlaku příjemně hřeje. Jedeme svižným tempem směrem ke Kolínu a víme,
že dnes to nebude žádná legrace.
Drobný sníh víří kolem vlaku i lokomotivy a usazuje se všude. Jen
na kotli, parním stroji a horké armatuře ne.

Máme tady opět zimu.
Slunce odešlo zahřívat
jižní polokouli a nám
až do jara nezbývá, než
zapojit všechny síly,
abychom beze ztrát
přečkali do návratu
teplých slunečných dní.

N

ečekejte ode mě, že se budu
rozplývat bílou poezií, vyprávět o romantickém výletu zasněženou krajinou a pak
v teple domova při popíjení horkých nápojů si budeme libovat,
jaké to bylo krásné. Moje zimní
železniční zkušenosti jsou jiné.
Jakmile venkovní teplota klesne
pod bod mrazu, začínají nám,
provozním zaměstnancům, jen
a jen starosti.
Skutečná železnice není teplá vyhřátá kancelář, veškeré její
akční dění se odehrává 24 hodin denně venku v té nepohodě.
V tomto ročním období je denního světla málo a provází nás většinu toho času studený vítr, sníh
a mráz. Obdivuji svoje předchůdce strojvedoucí, topiče a všechny
ostatní provozní zaměstnance
při vzpomínce na jejich všední
každodenní hrdinství. Dovedli tam venku překonat tu veškerou nepřízeň, nedovolili přírodě,
aby jejich parní lokomotivy během práce i při odstavení zamrzly a navíc jim bez reptání poskytli
potřebnou péči.

světla je málo,
provází nás
studený vítr,
sníh a mráz.

ZIMA JAKO ŘEMEN. Nostalgické jízdy při sněhové vánici a v mrazu jsou hlavně o dřině.

Foto autor (4x)

Úcta k předkům

Pokaždé, když dnes připravuji se
svými kamarády parní lokomotivu na její nostalgickou jízdu,
mám mrazení v zádech a také
úctu a pokoru ke svým předkům.
Co všechno museli vydržet! Nemyslete si, směny na některých
výkonech byly stejně kilometricky dlouhé jako dnes. Rychlíková
lokomotiva i se svojí četou odjela
za den trať z Prahy do Bratislavy
a zpět. V každém ročním období, za každého počasí, jedno jestli ve dne nebo v noci! Jak taková
opravdová parní zima vypadala, jsme měli možnost trochu si
vyzkoušet několikrát i na vlastní kůži. Tak třeba na začátku
ledna před několika roky jsme
měli odvézt s libeňským Albatrosem zvláštní rychlík z Prahy
do Brna na veletrh cestovního ruchu a pak zase zpět.

Uvolněná klenba tunelu

PŘÍPRAVA. Pravidelná kontrola stroje před vyjetím na trať je v zimě dvojnásob důležitá.

Albatros. Jedna z prvních jízd po jeho znovuzrození byla zachycena v Českých Velenicích v roce 1985.

Poslední přípravy
před jízdou

Sníh, venkovní teplota dost pod
bodem mrazu, a my v hale depa
dokončujeme poslední přípravy před zatopením. Tam venku
musí už jít všechno rychle a nesmíme dopustit, aby než se těch
cca 11 tisíc litrů vody v kotli uvaří a začne se tvořit pára, cokoli
na armatuře a v potrubí zamrzlo. V tom mrazu vám to připadá
jako neskutečně dlouhá doba.
Konečně. Voda už vaří a ručka
na manometru tlaku páry v kotli se utrhla od nuly. Otvíráme
jednotlivé ventily na armaturní hlavě a prohříváme všechna
komunikační potrubí a zařízení
na jejich koncích. Zároveň zavíráme chloptače na obou napaječích a posíláme na okamžik
horkou páru levou i pravou vodní spojkou do vany tendru. Sláva,
tato nejnižší část pod lokomotivou nezamrzla.
Horší to je s ejektorem stříkání do popelníku a dýmnice. Přívodní vodní trubka k ejektoru má
poměrně malý průřez, takže tady
už si mráz poradil a ukázal nám
svoji nesmlouvavost. Honem zapálit faguli a opatrně nahřívat
promrzlé partie až do uvolnění.
Pomalu se dostáváme k provoznímu tlaku kotle, zkoušíme funkci jednotlivých celků lokomotivy.
Když vše spolehlivě funguje, je
na čase vyzkoušet i parní stroj
a pojezd. Pak ještě znovu prohlídka celé lokomotivy, seřízení,
domazání… a je tady večer. Přes
noc zatopená mašina podřimuje a předtápěč jí občas temperuje parou jednotlivá potrubí, aby
noční mráz neměl šanci.

V Brně nás čeká řádná prohlídka celé lokomotivy, kompletní
domazání, vysypání popela, dozbrojení uhlí a vody pro večerní
zpáteční cestu do Prahy. Vracíme se stejnou tratí a přes dlouhý
kotel lokomotivy hledíme do bílé
tmy před lokomotivou, ozářené
slabým svitem pozičních světel a reflektoru. Za Tišnovem se
trať prudce zvedá a Albatros silou svého trojčitého parního stroje hrdě táhne do stoupání svůj
vlak. V tunelu u zastávky Dolní Loučky silné výfuky z komína
způsobily opadávání zvětralých
kousků z jeho klenby. Všude kolem tma, rámus, dým, vyfukovaná pára... a do toho na kotel,
střechu budky a na ochozy padají z klenutí tunelu drobné i větší
kameny. Jeden takový uvolněný „kamínek“ rozbil pravé čelní
oválné okno. Nic příjemného to
rozhodně nebylo. Ledový nápor
vzduchu si okamžitě našel novou
cestu do budky. Zastavujeme proto ve stanici Vlkov a oválný rám
okna se zbytky rozbitého skla
šroubujeme a snímáme zkřehlými prsty dolů. V doprovodném voze máme naštěstí s sebou
mimo jiné i náhradní čelní sklo.

Těšíme se
na teplou sprchu

SMĚNA. Dnes už máme k dispozici moderní techniku, ale když jde do tuhého, nastupuje především

lidská síla a odhodlání. Je ale pravda, že naši předci to měli ještě horší.

Foto Tomáš nachtman

Pět set zimních kilometrů

Brzy nad ránem vyjíždíme z depa
do stanice pro vlak. Máme před
sebou nějakých 500 zimních ki-

V budce za chvíli stojíme
po kotníky v nafoukaném sněhu, vykláníme se z bočních oken
a v ostrém ledovém náporu vzduchu sledujeme trať a návěsti před
sebou. Skrz čelní oválná skla již
vidět není, je na nich nalepený
mokrý a částečně zmrzlý sníh.
Během jízdy co chvíli zkoušíme i armaturu, která není zrovna v činnosti, aby nezamrzla,
a vermujeme spojovací potrubí a vodu v tendru. Ještě že se
daří, žádné ložisko nevykazuje horký běh a celá lokomotiva
funguje, jak má. V Čáslavi krátká pauza na prohlídku, kontrolu a nezbytné domazání pojezdu
a pohonu lokomotivy a ujíždíme
dál, teď už přes Vysočinu. V Havlíčkově Brodě opět kontrola, mazání, doplnění vody v tendru…
a pokračujeme v cestě. Mašinu si
zkontrolujeme ještě při krátkém
pobytu v Křižanově a tím sněhovým nadělením dál letíme, teď
už i stokilometrovou rychlostí,
k cílové stanici.

ČESKO-SLOVENSKÝ VÝLET. V dubnu 2006 vedly Albatros a Zelený Anton nostalgický vlak po trati
u zastávky Dědinky ve Slovenském ráji. V kombinaci s okolní přírodou je to nádherný pohled.

Kluci, co už mají po ranní jízdě,
si berou rám okna do vozu na přesklení a my se s vlakem rozjíždíme dále do tmy. Se stoupající
rychlostí se prázdným otvorem
po okně valí do budky tolik řezavě mrazivého vzduchu, až se
to stává nesnesitelným. Konečně se po několika minutách ze
tmy vynoří vjezdové návěstidlo
do Křižanova a my zastavujeme
ve stanici na prohlídku a domazání. Kamarádi z vozu přinášejí
opravené čelní okénko a rychle je
montují na své místo. Další cesta
noční krajinou do Prahy je najednou jak rajská projížďka. Nezbytné dozbrojení vody v Havlíčkově
Brodě, ještě jedno domáznutí
v Čáslavi a v pozdních večerních
hodinách zimní výlet v Praze
končí.
Cestující se rozcházejí domů
a my jedeme do depa. Musíme
ještě Albatrosa odstavit na studeno, pečlivě ho prohlédnout,
zakonzervovat a ráno již vyhaslého schovat do temperované haly. Jsme unavení a šťastní,
ostudu jsme snad žádnou neudělali. Ze všeho nejvíce se teď těšíme na teplou sprchu.
PAVEL DANIŠ

vánoční příloha
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Zimní pára v Sasku. A ještě na úzké koleji
Sousední Sasko
bylo kdysi rájem
úzkorozchodných
parních železnic.
Vláčky jezdily hlavně
na rozchodu 750
milimetrů, dnes jich
zbylo opravdu jen pár.
Ale jezdí i v zimě.

•

P

řemrzlý sníh křupe pod
nohama. Na vesnickém
nádraží čeká na odjezd
souprava vláčku. Za posledním
vozem uchází proužek páry.
Ve voze je příjemně vytopeno.
Sundáváme zimník a usedáme
na koženkovou lavici. Písknutí
průvodčího a vzápětí následuje
pomalý důstojný rozjezd, doprovázený zrychlujícími se výfuky
parního stroje. Za okny ubíhá
zimní krajina občas zastíněná
mlhavým obláčkem páry. Ano,
i takto se dá vnímat železnice
za drsných zimních podmínek.
Je to pohled z druhé strany – pohled cestujícího.
Pravidelný parní provoz na českých železnicích před třiceti lety
nenávratně skončil a již druhá generace zná parní lokomotivy pouze jako muzejní exponáty. Jsou
ale dosud místa, kde parní lokomotiva není pouze muzejním
exponátem, ale aktivně se podílí
na dopravní obslužnosti regionu.
Pravidelný parní – a tedy i zimní
– provoz můžeme i dnes zažít nedaleko našich hranic: na saských
úzkorozchodkách.
Sasko bylo kdysi zemí úzkorozchodek. Převažoval zde rozchod
750 mm, ale do dnešních dnů
přežil pouhý zlomek z nich. Některé další se zásluhou různých
spolků podařilo znovu obnovit.
Raritou v evropském měřítku
je pokračující pravidelný provoz
na většině z nich. Kde se tedy
můžeme svézt parním vláčkem?
• Ze Žitavy (Zittau) jezdí parní vlaky do lázní Oybin a Jonsdorfu v Žitavských horách.

•

REKREAČNÍ DRÁHA. Tyto koleje jsou odříznuty od zbytku tratí. Dráha vede podél hranic s Českou republikou.

•

•

•

Kultovním místem fotografů je
vodárna ve Steinbachu.
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Foto autor (3x)

Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše
Břeclav
www.spsbv.cz
Elektrotechnika – Elektrická trakce v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Logistika
Střední odborná škola Gustava Habrmana Česká
Třebová
www.vda.cz
Elektrotechnika – Výkonové a trakční systémy
Provoz a ekonomika dopravy – Logistika v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Ekonomika v dopravě
Střední škola České Velenice
www.sscv.cz
Mechanik elektrotechnik – Mechanik elektrotechnik se
zaměřením na silnoproud
Provoz a ekonomika dopravy – Management v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Operátor provozu
a ekonomiky dopravy
Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín
www.prumka.cz
Elektrotechnika – Elektrická trakce v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Železniční doprava
a přeprava
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
www.sos-nmor.cz
Ekonomika a podnikání – Logistika v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Železniční provoz
Střední škola železniční a stavební Šumperk
www.soszs.cz
Strojírenská a elektrotechnická zařízení
Mechanik strojů a zařízení

JÖHSTADT. Část nově postavené tratě je vzorovou ukázkou znovuzrozené místní železnice, která našla uplatnění jako muzejní dráha. Koleje vedou údolím říčky Prosečnice, která pramení v Česku.

Zdejší úzkorozchodná síť měla
do konce 2. světové války spojení s naší jedinou železnicí
o rozchodu 750 mm z Frýdlantu do Heřmanic a bezpochyby
je Čechy nejnavštěvovanější
saskou úzkorozchodkou. Výchozí stanice Zittau má totiž přímé spojení s Libercem
a Varnsdorfem.  
Z Radebeulu je zajištěn pravidelný provoz do Radeburgu.
Výchozí stanice leží nedaleko
Drážďan. Cestou vláček míjí
za zastávkou Weisses Ross
vzorně udržované vinice, nedaleko stanice Moritzburg leží
stejnojmenný zámek.  Ten je
i u nás známý díky filmové pohádce o Popelce.
Druhá z drážďanských úzkorozchodek vychází ze stanice
Freital-Hainsberg a pravidelný provoz je zajištěn do Dippoldiswalde v Krušných horách.
Trať byla těžce zasažena při povodních v srpnu 2002. Od prosince 2008 byl obnoven provoz
na první části, ale z Dippoldiswalde do Kurotu Kipsdorf
je zatím mimo provoz.
Ve Steinbachu najdete nepravidelný muzejní provoz (včetně zimního) do Jöhstadtu. Část
nově postavené tratě, která
původně začínala ve Wolkensteinu, je vzorovou ukázkou
znovuzrozené místní železnice, která našla nové uplatnění
jako muzejní dráha. Krušnohorská trať je zcela odříznutá od ostatní sítě a zčásti vede
v blízkosti hranic s ČR.
Z Cranzahlu jezdí celoročně
parní vlaky do Oberwiesenthalu – nejvýše položeného
města v Německu. Je to další
z krušnohorských tratí, která
končí na úpatí Fichtelbergu.
Velkou část této tratě můžete pozorovat z území České
republiky.
Kromě těchto nejbližších
a nejznámějších tratí můžete
parní provoz navštívit na tratích v okolí města Oschatz
nebo na muzejní železnici
v Schönheide.     
LUDĚK ČADA
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Střední škola technická a obchodní Olomouc
www.kosinka.com
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik elektrotechnik – Silnoproudá zařízení
Mechanik elektrotechnik – Výpočetní a elektronické
systémy
Obchodník – Obchodní logistika
Střední odborná škola dopravní
Ostrava – Vítkovice
www.sosd.cz
Elektrotechnika – Elektrická trakce v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – Železniční doprava
a přeprava
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
www.dopskopl.cz
Provoz a ekonomika dopravy – Dopravní služby v EU
Střední průmyslová škola dopravní
Praha 1
www.spsdmasna.cz
Elektrotechnika – Výpočetní a komunikační technika
Provoz a ekonomika dopravy – Železniční doprava
Provoz a ekonomika dopravy – Dopravní služby v EU
Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Praha 10
www.ssesp10.cz
Mechanik elektrotechnik - Elektrotechnik
Provoz a ekonomika dopravy – Železniční doprava
a přeprava
Střední odborná škola logistická Dalovice
www.logistickaskola.cz
Provoz a ekonomika dopravy – Logistika

Termín podání přihlášek do výběrového řízení je 28. 2. 2011.
Více informací najdeš na www.ceskedrahy.cz/kariera
V případě dotazů nás kontaktuj emailem na stipendium@gr.cd.cz nebo telefonicky na 972 232 763

Stipendijní program ČéDés
Jsi žák 9. ročníku ZŠ, zajímá Tě železnice a vše s ní spojené?
České dráhy nabízejí program, který podporuje studium a rozvoj odborných
dovedností žáků. Stipendijní program ČéDés je určen pro žáky, kteří mají zájem
uplatnit se po absolvování studia v profesi zaměřené na železniční dopravu, zejména
na pozicích strojvedoucí a výpravčí. V rámci stipendijního programu žák získá mnoho
finančních výhod a dalších zajímavých bonusů.
České dráhy, Váš osobní dopravcee
d www.ceskedrahy.cz | Kariéra | Stipendijní program

6

vánoční příloha

Události
v roce 2010
Leden
• Počátkem měsíce byla
většina provozních zaměstnanců Českých drah
vystavena těžké zkoušce v podobě sněhové
kalamity.
• Došlo ke změně v koncepci
vydávání periodik ČD, která přinesla i novou podobu
magazínu ČD pro vás.
• Vrcholový management Českých drah jednal ve Vídni s rakouskými
partnery o další spolupráci v mezinárodní osobní
dopravě.
• Poslední lednová sobota
patřila již tradičně Plesu
železničářů v Národním
domě v Praze na Vinohradech.
Únor
• Z důvodu zvýšení bezpečnosti jsou od počátku února doprovázeny vybrané
vlaky ČD hlídkami najatých bezpečnostních
agentur.
• Uskutečnilo se třetí setkání Talentů ČD se zástupci managementu firmy
s tématem Obsluha dráhy – nezanedbatelný segment ČD.
• České dráhy prezentovaly své nabídky na výhodné cestování na veletrhu
cestovního ruchu Holiday
World.
Březen
• V Čechách i na Moravě vyjely o prvním březnovém
víkendu zvláštní vlaky
u příležitosti 160. výročí narození prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka.
• V souvislosti se změnou
Jízdního řádu 2010 se výrazně snížila cena In-karty pro cestující ve věku 
od 6 do 15 let.
• Koncem měsíce se mohli
především mladí lidé naučit zásadám bezpečného chování na železnici
v Preventivním vlaku ČD
ve vybraných městech Jihomoravského a Zlínského
kraje a na Vysočině.
Duben
• Počet kilometrů ujetých sedmi Pendoliny během jejich provozu dosáhl
magické hranice deseti
milionů.
• Odhalení znaku města Cheb na vozidle Desiro připomnělo desetiletou
spolupráci v rámci česko-
-německého přeshraničního systému EgroNet.
• Na již provedenou modernizaci přilehlých úseků
navázalo dokončení přestavby železničního uzlu
v Kolíně.
Květen
• Legendární Posázavský
pacifik oslavil 110 let od zahájení provozu.
• Nové motorové vozy Re-
gio-Shuttle RS1 od firmy Stadler se představily
v Jihlavě, Praze a Liberci.
• V Olomouckém kraji se
výrazně zlepšila kvalita
železniční regionální dopravy ukončením elektrifikace tratě Zábřeh
– Šumperk.
Červen
• V anketě o nejkrásnější nádraží v České republice zvítězila východočeská
Choceň.
• České dráhy uspořádaly mezinárodní seminář,
který se týkal rozpoznávání a odhalování falešných
mezinárodních jízdenek.
• Již třetím rokem se Skupina České dráhy představila
pohromadě na mezinárodním veletrhu Czech Raildays v Ostravě.
• Cestující veřejnosti byla
předána do užívání kompletně zrekonstruovaná
nádražní budova v Jablonci nad Nisou.

Desatero otázek pro zasmání

a) To vám řeknou v lampárně.
b) Snad příště.
c) S takovým případem jsme se
ještě nesetkali.

Četli jste během roku
pořádně Železničáře?
Ověřte si vaše znalosti
a nebojte se u toho
humoru. A když vás
nerozesmějeme, tak
si aspoň zanadávejte.

6

V jednom z cestopisů jsme se
opravdu odvázali a na velké
fotografii jsme vám ukázali odhalený mužský penis. V jakém
městě byl snímek pořízen?

V

tomto kvízu nemůžete prohrát. Správné odpovědi si snadno ověříte
pod článkem. Ujišťujeme vás, že
jsme si nikde nevymýšleli. Konečně, klidně si nalistujte starý výtisk a informaci si ověřte.
Tak schválně, jak moc jste dávali pozor. Správná je pouze jedna
odpověď.

a) ve Vladivostoku
b) v Olomouci
c) v Praze

V řadě fejetonů Příběhy psané modrým inkoustem jsme
otiskli i historku o pohlavním
styku přímo na železničním přejezdu. V hlavní roli vystupovaly
tři postavy, z toho jedna dokonce jako strojvedoucí. Jak se jmenovali naši protagonisté?

a) v Kyjevě
b) v Irkutsku
c) v Hanoji

7

Pokud jste četli pozorně reportáže ze zahraničí, možná si pamatujete, v jakém městě
mají v ulici Karla Marxe český hostinec příznačně nazvaný
U Švejka. Je to:

1

a) Achim – Leona – Martin
b) Helmut – Vilma – Václav
c) Walter – Agája – Miroslav

8

V rámci cestopisů jsme
na papíře navštívili městečko za polárním kruhem se
zrádným názvem Myrdal. Ono
totiž stačí vyndat písmenko
při výslovnosti a máte skandál na krku. V jaké zemi se ono
„choulostivé“ sídlo nachází?

10

2

V rubrice Lidé a příběhy jsme
vás mimo jiné seznámili s Mirkou Taušovou z Liberce.
Ačkoli seniorka, ráda vypomáhá
v osobní pokladně, surfuje po internetu a miluje vaření. Kdo četl
reportáž pozorně, ten se dozvěděl, že Mirka mívá doma občas:
a) Rošťáky
b) Darebáky
c) Koumáky

a) v Rusku
b) v Norsku
c) ve Finsku

9

4

Na straně 5 pravidelně přinášíme zprávy z provozu ze
zahraničí. V čísle 34 jsme psali o tom, jak v Indonésii zavádějí růžové vozy. Kdo v nich bude
jezdit?

6

a) členové zdejšího parlamentu
a vyšší státní úředníci
b) osoby ženského pohlaví
c) cizinci

3

Na železnici se často natáčejí
televizní seriály nebo show.
Občas se u toho objeví i náš reportér. Ptáme se ale, o jakém
pořadu jsme v průběhu roku
v Železničáři NEPSALI.
a) Hledá se táta a máma
b) Vyprávěj
c) Kdo chce být milionářem

4

Kvalita vlakové dopravy v zahraničí je skutečně rozmanitá.
Na snímku s číslem 4 například vidíte stanoviště strojvedoucího. Zapamatovali jste si, z jaké země?

10
2

V čísle 16 jsme opět „vystrčili růžky“ a poslali
do tiskárny stránku s výraznou
fotografií muže sedícího na záchodové míse se staženými kalhotami. Jaká byla profese této
známé osoby?

7

a) strojvedoucí
b) výpravčí
c) ředitel odboru

Správné odpovědi:

1 – B (Železničář č. 42), 2 –
A (Železničář č. 36, jedná se
o název oblíbeného jídla), 3 – C,
4 – B (Železničář č. 36), 5 – C, 6
– B (jen socha na kašně v čísle
38), 7 – B (Železničář č. 31), 8 – B
(Železničář č. 40), 9 – B, 10 – B
(kreslená postava Alois Nebel
od Jaroslava Rudiše).

STALO SE
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a) Surinam
b) Myanmar
c) KLDR

5

V čísle 39 jsme vás učili, jak
podle manuálu říkat jinak
větu: „To nejde.“ Správná verze tedy zní:

8

3

Jak získat zpět svou stavovskou čest?
Dávno pryč jsou doby,
kdy byl přednosta
stanice vážností
své funkce roven
starostovi. Jak se ale
železničáři vidí dnes?

V

dobách, kdy kolejím vládla pára, byli neohrožení
muži na ocelových ořích
právem nazýváni černou šlechtou. Přednosta stanice byl Někdo.
Být zaměstnán u dráhy znamenalo mít společenský kredit jako
bankovní úředník. Tehdejší benefity jako deputátní uhlí vyvolávají v dnešní technokratické době
už jen lehký úsměv na tváři a tvrzení, že nezadaný železničář je
tou nejlepší partií pro vdavekchtivou dívku, rovnou smích.

Na vrcholu
společenského žebříčku

Za císaře pána a v meziválečném
období nastal zlatý věk železné dráhy. Železnice našla cestu i do nejzapadlejších míst naší
země a později přestala být výsadou bohatých. Stal se z ní jak
masový dopravní prostředek, tak
i způsob rychlé přepravy na dlouhé vzdálenosti.
Železničáři byli na svoje zaměstnání právem hrdí a těšili
se velké oblibě v očích veřejnosti. Nosili elegantní uniformy

GENERÁLNÍ KOKRHEL. Slavná scéna z ještě slavnějšího filmu Přednosta stanice. Nejen tato funkce byla synonymem úspěchu.
a za svou práci byli dobře a pravidelně odměňováni.
V dobách vrcholu hospodářského růstu přišla další světová válka. Odvážní železničáři prokázali
svou statečnost a připojili se k odboji proti nacistickým okupantům. Mnozí z nich za to zaplatili
cenu nejvyšší. Na jaře 1945 byli po-

Foto ČTK

pravováni odbojáři z řad železničářů po desítkách. Vetší morální
kredit, byť za vysokou cenu, již asi
železničáři mít nikdy nebudou.   

Budování socialismu
a modrá armáda

Léta padesátá přinesla radikální
společenskou změnu a dotkla se

samozřejmě i železničářů. Nadšené budování socialismu se
na dráze projevilo velmi propagovaným těžkotonážním hnutím.
Těžkotonážníci dosahovali úctyhodných výkonů a strana a vláda nenechaly snahu železničářů
o přispění k budovatelské horečce bez povšimnutí. Filmové týdeníky oslavovaly vybrané
železničáře jako hrdiny socialismu. Z dnešního pohledu byl
tento věhlas ovšem maličko kontraproduktivní. V očích veřejnosti byli železničáři stále blíž
dopravním dělníkům. Už neměli elegantní uniformy, ale „kopřiváky“ vojenského střihu včetně
nárameníků a hodností. Celkové
přiblížení se vojenskému vzezření a hierarchii nejlépe vystihuje označení „modrá armáda“.  
Přesto byla většina železničářů
na svou příslušnost k modré armádě stále hrdá.
Srpen 1968 byl bezesporu zkouškou národa. A byli to zase železničáři, kteří dokázali, že mají pro
strach uděláno. Způsob, jakým
sabotovali jízdu ruského vojenského vlaku, plného rušiček rádiového  vysílání, neměl a nemá
obdoby. Mnozí  nasazovali život
jen proto, aby okupanti nestihli dojet do Prahy včas a rozhlas
mohl zůstat posledním svobodným médiem v zemi. Riskantní
záměr se nakonec povedl a dnes
tuto statečnou epizodu českých
železničářů málokdo vzpomene.

Věra Chytilová
nám změnila image

Následující sedmdesátá a osmdesátá léta pravděpodobně stála
železničáře jejich dobré jméno
a následně stavovskou čest. Z prvorepublikových horních příček
společenského postavení padají
železničáři až na samotné dno.
Být zaměstnán na dráze v provozní profesi v tu dobu znamená
být v očích veřejnosti ušmudlaným, nevrlým nádražákem,
který tráví čas mezi směnami
v restauracích 4. cenové kategorie a leckdy si přihne i ve službě. Pro železničáře nepříznivé
společenské klima nejlépe dokreslují filmová díla z této doby,
zejména Kalamita režisérky Věry
Chytilové.
Na přelomu tisíciletí bojují železničáři o své dobré jméno. Bohužel ne všichni a leckdy
ne správnými prostředky. Chybí nám víra ve svou vlastní profesionalitu. A železničáři jsou
(až na výjimky) profesionálové.
Většina z nich nebere svou práci jen jako zaměstnání, ale jako
koníček nebo poslání. Jen o tom
nemluví, protože to dnes není
„in“. Dávno zapomenuta budiž
stigmata vypálená lidem od železné dráhy před dvaceti, třiceti
lety. Železnice je obor vyvíjející se stejně překotně jako za dob
našich pradědečků. A stejně jako
tenkrát za ně mluví jen a pouze
jejich práce. 
VÁCLAV RUBEŠ
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Události
v roce 2010
Červenec
• České dráhy vykázaly
za 1. pololetí meziroční
nárůst tržeb z vnitrostátní osobní přepravy o 90,5
milionu korun.
• V Jihomoravském kraji
byla dokončena integrace všech druhů dopravy
do jednoho systému.
• Novým ministrem dopravy se stal Vít Bárta.
• Otevřením dopravního
terminálu odstartovalo
v Telči Parní léto 2010.

RARITA. Parní vozy BCM 1 a 2 byly vyrobeny smíchovskou firmou Ringhoffer v roce 1903. V provozu začínaly na náročné trati do Kamenického Šenova.

Je klenotem mezi
dochovanými
kolejovými vozidly,
která pamatují ještě
časy císaře pána. Jezdí
sice výjimečně, ale
přesto je Komarek
v Lužné u Rakovníka
vysoce populární
mezi návštěvníky.

P

sal se konec roku 1903,
když oba parní vozy BCM
1 a 2 byly dokončeny smíchovskou firmou Ringhoffer.
Ve své době představovaly naprostou raritu, i když ne ojedinělou. Dvojice parních vozů, tehdy
ovšem nazývaných motorovými, byla převzata 3. února 1904.
Tomu předcházely zkušenosti
z provozu jiných vozidel tohoto
typu a předběžná žádost Zemského výboru království českého ministerstvu železnic 24. 11.
1902 o objednání vozu soustavy
Komarek u Ringhofferových závodů na Smíchově. Vozy s jedním
hnacím a jedním běžným dvojkolím a stojatým kotlem byly
na sklonku roku 1903 vyrobeny
dva a určeny pro překvapivě dosti sklonově náročnou trať Kamenický Šenov – Česká Lípa.

Jednička na Modřanku,
dvojka do Libochovic

Tady se vyzkoušely v dubnu 1904,
definitivně byly oba převzaty
v červnu. Označeny byly BCM
1 a 2. Ředitelství c. k. drah v Praze navrhovalo vzhledem k technickým problémům oba vozy
nasadit jinde. Tamních 35 promile bylo prostě nad jejich síly.
Vůz BCM 1 byl od 1. 5. 1906 nasazen na Modřance, dvojka v Li-

bochovicích, zejména na trať
do Loun. To už oba měly za sebou výměnu kotle.
Kotel byl nově umístěn dále
ke středu vozu, změnilo to jeho
vzhled – komín se posunul dál
od čela vozu. Zavedením nového
číslovacího systému kkStB byly
tak trochu nepochopitelně vozy
přečíslovány obráceně – z BCM
1 se stal 1.002 a naopak z dvojky
1.001. Při přečíslování podle systému inženýra Kryšpína už pod
hlavičkou ČSD byli úředníci rozumnější. Z 1.001 byl M 124.001,
ten se také podařilo zachránit.

Co má dělat konduktér?

Navzdory konstrukční i provozní výjimečnosti se v archivech
nenarazí právě často na nějakou provozní zmínku o Komarcích. Za všechny jedna nehoda
vozu 1.002, k níž došlo sychravého 7. 11. 1907 ve vrbecké zastávce,
na přejezdu v km 9,3–9,4 tratě Libochovice – Straškov. Vůz na vlaku 4651 jedoucí plošinou napřed
srazil volský potah vezoucí čtyři
tuny řípy. Jeden vůl byl na místě usmrcen, druhý těžce zraněn,
vozka se seskočením zachránil.
Obsáhlá složka spisu k relativně banální nehodě vznikla k nemalé radosti dnešních badatelů
táhnoucím se sporem o to, zda
vlak dával znamení píšťalou –
devět svědků proti jednomu tvrdilo, že nikoliv – a o to, jaké jsou
vlastně povinnosti konduktéra.
Jinými slovy, zda má konduktér
„státi na plošině, pozorovati trať
a dávat znamení píšťalou a zastávati funkci vlakvedoucího, když
zároveň musí jízdní lístky kontrolovati a vydávati“.

Tři desetiletí v Dobrušce

Od ledna do dubna 1908 se konaly srovnávací zkoušky dvou tehdy výkřiků techniky – Komarka
1.002 a petrolejové lokomotivy

EXPONÁT. Jezdí už jen výjimečně, přesto budí pozornost.

Foto autor

KONSTRUKCE. Vůz má jedno hnací a jedno běžné dvoukolí.
patentu Holden na trati Nusle –
Vrané – Dobříš. A 1. 11. téhož roku
byla otevřena kratičká lokálka
z Opočna pod Orlickými horami do Dobrušky. Dne 27. 11. 1909
Ředitelství státních drah Praha
spisem č. j. 68676/4 navrhlo, aby
motorové vozy č. 1001 a 1002 přidělené místním drahám Louny
– Libochovice a Čerčany – Modřany byly použity na místní
dráze Opočno – Dobruška. Přestože v březnu 1910 Městský úřad
v Dobrušce žádal, aby bylo upuštěno od přidělení Komarkových

vozů dráze Opočno – Dobruška
a zakoupily se dvě lokomotivy
a dva osobní vozy, stalo se. Dne
29. 7. téhož roku byl vůz 1.002
předán na dobrušskou lokálku.
Den nato, 30. 7., následoval i druhý, tedy 1.001. A tady, na krátké
trati pod Orlickými horami, Komarci zakotvili nadlouho. Jeden
se tady dostal dokonce i do filmového videožurnálu.

Záchrana pro muzeum

Už v červenci 1941 požádalo tehdejší Technické muzeum v Pra-

Foto národní archiv (2x)

ze o převedení vozu M 124.002,
který byl již od roku 1939 odstaven pro prasklou šoupátkovou
tyč. Přelom let 1940 a 41 pro něj
nic dobrého nepřinesl, královéhradecké ředitelství jej úředně zrušilo a vůz byl zřejmě ještě
roku 1941 rozložen. Druhý s číslem 1 zůstával prozatím uschován v remíze v Dobrušce. Málem
se mu to stalo osudným. Jedna
z mašinek spěchající z Dobrušky
do Opočna kvůli chybně přehozené výhybce místo na trať vjela
do topírny, narazila do „spícího“ Komarka, který odražen
proboural zadní stěnu výtopny
a byl poškozen. Konce války se
ale šťastně dožil.
Suchou řečí úředních jednacích čísel řečeno byl ŘSD v Hradci
Králové 19. 8. 1947 vypracován návrh na zrušení, následně MD č. j.
D-63654/47-III/I z 5. 9. 1947 povolilo zrušení motorového vozu. ŘSD
spisem 2186/2-III z 9. 9. uložilo výtopně Trutnov, aby vůz opravilo
pro Národní technické muzeum.
Bylo vyhráno!
Do stanice Praha-Bubny vůz
dojel téhož roku 6. října, aby odtud zamířil do haly na Letnou.
Tady se stal ozdobou dopravní haly až do května 2005, kdy
se stěhoval podruhé. Tentokrát
kamionem do Českých Velenic.
Jeho další osud včetně výčtu provedených oprav je už dostatečně
čerstvý a známý. Už 28. dubna
2006 byl po šedesáti letech znovu zatopen jeho kotel, 3. května
absolvoval svou první zkušební
jízdu do Suchdola nad Lužnicí
a zpět spojenou s bezpečnostní
zkouškou. Od té doby je, kromě
několika zájezdů, doma v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jezdí jenom výjimečně, už
jen proto, že je jakýmsi klenotem mezi ostatními kolejovými
vozidly.
Martin Navrátil

Díl 5.: Poněkud dlouhá vánoční jízda
Osmnáctiletý výpravčí
Fanouš Rendl sloužil
svoji první noční směnu
na Štědrý večer – spolu
s výhybkářem Ludvou.

svátek vánoční ale autobus pohříchu nejel! Na směnu přijel včas.
Nicméně oklikou, měřící čtyřicet
kilometrů!

D

Sváteční večer nastal. Z tranzistoráku se linou vánoční koledy.
Fanouš pojídá štědrovečerního
kapra a bramborový salát z ešusu.
Maminka mu také přibalila sváteční cukroví. Nováčkovi nebyl
znám náčelníkem zavedený rituál. Posílal totiž na Štědrý večer
pravidelně dolů po manželce službu konajícímu výpravčímu kapra
se salátem. Na talíři a s prostíráním! Starý výpravčí Fanouše neupozornil. Buď zapomněl, nebo
mu spíše přál ten sváteční ešus…
Poslední vlak odjel a Fanouš se
chystá ke spánku na stole v kanceláři náčelníka. Je tam šuple
s dekami a polštářem. S těmito pomůckami byl seznámen už
při prvním dni zácviku. Najednou mu došlo, že ve službě není
sám. Odněkud se vyštrachal sta-

vacátý čtvrtý prosinec
v práci. Pro mladého člověka nepříjemný pocit,
ale je to první z četných Štědrých
večerů budoucnosti. Po letech se
mu slijí „svátky a pátky“ do jedné masy. A služba na Štědrý večer nebude už tak nepříjemnou
záležitostí. Na té šichtě by nebylo vůbec nic divného, kdyby na ni
nenastupoval už ve dvě odpoledne. Sloužily se totiž šestnáctihodinové směny.
Z domu musel vyrazit už v deset
hodin dopoledne. Z místa bydliště na pracoviště to bylo vzdušnou
čarou deset kilometrů. Prakticky se však do služby dopravoval
sedm kilometrů vlakem a deset
kilometrů autobusem přes velký
kopec. Na Štědrý den ani první

Kapr a bramborový
salát z ešusu

Historky
ze života
kolem dráhy

M

ladý výpravčí dostal
umístěnku do malé staničky na lokálce. Jednoduché
dopravní poměry. Silná byla
komerce. V místě totiž stála velká fabrika. Sloužily se
šestnáctky. Dopoledne sloužil náčelník a po obědě jej přišel vystřídat vždy jeden ze
dvou výpravčích. Za normálních okolností by směna padla na starého kolegu. Objevil
se ale mladý kluk, tak jaké rozhodování. O svátcích nejezdily
žádné autobusy. A tak se elév
musel vydat do práce komplikovanou cestou.

niční a výhybkář v jedné osobě –
Ludva Šálek.
Ludva byl velký a hřmotný
chlap, neustále vonící garáží. Byl
i tak na štíru s hygienou. Proslýchalo se, že snad v garáži i spává.
Žil mezi železným šrotem. Organizoval v městečku železné neděle a vždy si trochu odsypal. Mezi
haraburdím měl však raritu. Pojízdný americký motocykl značky
Indian. Vždy se svým strojem chlubil. Nikdo jej však neviděl na stroji
jezdit. Fanouš si staničnímu stěžoval, že se ráno domů dostane až
v deset. „Pane výpravčí, já vás zítra
domů zavezu!“ informoval ho hromotluk. „Přijedu v sedm!“ oznámil
stroze a odešel z kanceláře.

Ludva na Indianu

Nový den se probudil do jiskrného a velmi chladného rána. Fanouš v šest ráno předal službu
a vydal se pěšky naproti očekávanému motocyklu. Ten se přiřítil s ohlušujícím rachotem.
Za řídítky seděla podivně oděná
postava, připomínající sovětské-

ho pilota Čkalova, střihnutého
kolegou z dvojplošníku z první
světové války. Ano, byl to Ludva
na svém Indianu. Fanouš pak obdržel vlňák se střapci, jistě pamatující Ludvovu babičku.
Do příkrého kopce odbublal stroj
se dvěma podivnými bytostmi poměrně svižně. Na vrcholku kopce
však dobublal. Jistě to byla Ludvova první zkušební jízda! Fanouš
se pokusil chytračit. Pravil:,,Ludvíku, sjedeme ten kopec do městečka, kde přestoupím na vlak.“
Motorista prohlédl lest a ohradil se: „Pane výpravčí, já to sjedu
domů a ono to chytne. Potom se
pro vás vrátím.“
Fanouš tedy vykročil na šestikilometrovou mrazivou cestu pěšky,
probouzející se přírodou. Domů se
dostal v deset hodin dopoledne,
přesně po dvaceti čtyřech hodinách. Jeho cesta oklikou se podobala cestě parníku Lanna z Prahy
do Bratislavy kolem Středozemního moře! Kdyby však Fanouš čekal
na Ludvu, patrně by se nikdy nedočkal.
FRANTIŠEK MENDLÍK

Srpen
• České dráhy vyhlásily veřejnou soutěž na vybavení 600 lokomotiv
radiostanicemi s technologií GSM-R.
• Břeclavští železničáři dostali do užívání zrenovovanou administrativní
budovu.
• Byla uvedena do provozu zrekonstruovaná
mezistátní trať z polské Sklářské Poreby
do Harrachova.
• Autobusovou linku SC
Bus, kterou provozují ČD společně s Německými drahami na trati
Praha – Norimberk, využilo za první rok provozu
zhruba 120 tisíc cestujících.
Září
• Druhé největší město Jihomoravského kraje
Znojmo se dočkalo moderního terminálu spojujícího vlak a autobusy.
• České dráhy rozšířily nabídku jízdních dokladů
přes internet i na osobní vlaky.
• Byl spuštěn pilotní projekt odškodnění cestujících za zpoždění
a nepohodlí při vnitrostátní cestě vlakem.
• Poslední zářijovou sobotu
se slavil na řadě míst republiky tradiční Den železnice.

Říjen
• V Praze bylo oficiálně ukončeno osazování označování jízdenek
pražské integrované dopravy na vlakových stanicích a zastávkách
hlavního města.
• České dráhy zabodovaly
se svým novým portálem
v prestižním žebříčku
WebTop100, kde se umístily v kategorii Transport
na 2. místě (v celkovém
pořadí na 4. místě).
• V Bojkovicích na Uherskohradišťsku byla
železničářům i cestující veřejnosti předána
do užívání kompletně
zrekonstruovaná výpravní budova.
Listopad
• České dráhy spustily na svých webových
stránkách eShop v novém
designu.
• Po rozsáhlé rekonstrukci byla předána cestující
veřejnosti do užívání nádražní budova v Českém
Brodě.
Prosinec
• Zapůjčené německé jednotky Desiro vyjely
na spojích mezi Děčínem
a Bad Schandau.
• V souvislosti s novým
jízdním řádem 2011 přinesly České dráhy řadu
novinek v tarifních nabídkách, například aplikaci IN 50 pro In-kartu.
• České dráhy si připomněly pět let od zahájení provozu spojů SC Pendolino.
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Znění tajenky bude uveřejněno v prvním lednovém vydání.

vánoční příloha

50/2010

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.

6

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.

8

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,
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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.

8

za poznáním

kam jet
Vlak plný hvězd
na Kubovu Huť
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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-

FOTO pixmac

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

