Napište nám,
co chcete vědět
od vedení
Českých drah.

zeleznicar@cd.cz
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Roztančili
jsme Prahu

Euroklíče fungují
také v Čerčanech

Ruskem sviští
německý sokol

Vinohradský Národní dům
hostil reprezentační ples
železničářů.
STRANA 7

Rozšířili jsme služby
pro zdravotně postižené
zákazníky.
STRANA 2

Z Moskvy do Petrohradu
jezdí nový rychlovlak
od Siemensu.
STRANA 5

krátce

sloupek
Za lepší
pověst drah

I v letošním roce
na Holiday World

Bezpečnost ve vlaku
a na nádraží je základní
podmínkou pro to, aby
se k nám cestující vraceli
a měli v nás důvěru.

V

e čtvrtek 14. ledna jsem
se setkal s vlakvedoucí Kateřinou Kabelkovou
z DSVČ Praha. Kromě toho,
že jsem jí poděkoval za odvážné jednání, předal jsem
jí i finanční odměnu. Ptáte se, za co že si to zasloužila? Během své služby totiž
příkladně zasáhla proti zlo-

V

ýstaviště v pražských
Holešovicích hostí od 4. do 7. února prestižní Holiday World, tedy
19. středoevropský veletrh
cestovního ruchu. Z vystavovatelských států se nejsilněji prezentují středomořské země jako Itálie, Francie, Španělsko a Řecko. Úplným nováčkem jsou třeba
Austrálie a Island. Veletrh
poprvé nabídne ucelenou
prezentaci hoteliérů z Česka
i Slovenska jako prostředek
na podporu domácího cestovního ruchu. Svůj stánek
zde mají samozřejmě i České dráhy.

Místo starších
vozů modernizace

Č

eské dráhy zrušily výběrové řízení na nákup
100 starších vozů ze zahraničí. Obě nabídky, které ČD
obdržely v rámci otevřeného řízení, totiž hodnotící
komise vyřadila pro nesplnění zákonných požadavků. Po uplynutí lhůty určené pro podání námitek České dráhy 19. ledna zakázku zrušily. Předpokládaná hodnota kontraktu byla
1,7 miliardy korun. S ohledem na tuto skutečnost se
ČD spíše zaměří na modernizaci současného vozidlového parku a zvýšení jeho
komfortu.

Vlaky pojedou
opět na Gymnasijní

P

okračující výstavba tunelu Blanka a rekonstrukce Prašného mostu si
vyžádá další přerušení provozu vlaků v Praze. Výluka začne ve středu 10. února a potrvá až do 15. března. V této době budou vlaky na trati 120 opět končit
v provizorní zastávce PrahaGymnasijní. Celkem čtyři
páry spojů pojedou z Hostivice odklonem přes PrahuZličín na smíchovské nebo
na hlavní nádraží.

Otevřeli jsme
čekárnu v Bludově

Č

eské dráhy zareagovaly na podněty veřejnosti a od 20. ledna otevřely novou čekárnu v Bludově. Je přístupná vždy od 6.15
do 21 h. V současnosti se
jedná s místní samosprávou
o jejím provozu po 15. dubnu. Bludovská výpravní budova zůstala totiž z důvodů modernizace tratě a kvůli dálkovému řízení provozu
neobsazena. Ponechat čekárnu otevřenou bez dozoru
není možné. V současnosti zajišťuje otevření a uzavření bludovského nádraží soukromá bezpečnostní
agentura.
(red)

Antonín
BLAŽEK
Náměstek
generál. ředitele
pro osob. dopravu

VŠE PRO CESTUJÍCÍHO. V mezinárodní dopravě zaznamenaly České dráhy nejvýraznější nárůst tržeb. Na druhou stranu v loňském roce
FOTO MICHAL MÁLEK
prokazatelně ubylo zahraničních turistů, zejména Američanů a Japonců, což souvisí s probíhající ekonomickou krizí. 

Zaměřeno na zákazníka
Podobně jako ostatní
dopravci i České
dráhy loni přišly
o část cestujících.
Z dostupných čísel
vyplývá, že se počet
uskutečněných jízd
vlakem meziročně
snížil ze 175 na 163
milionů. Navzdory
tomu tržby rostly.

Z

hruba sedmiprocentní pokles počtu cestujících v loňském roce je ale potřeba
brát s určitou rezervou. Hodně
totiž záleží na metodice sčítání. S tím, jak se postupně rozšiřují integrované dopravní systémy, přechází řada našich zákazníků na doklady IDS, ze kterých
není možné přesně stanovit, kolik jízd v našich vlacích doopravdy absolvovali. Čísla z integrovaných systémů jsou pouze kvalifikovaným odhadem, a celkový pokles je proto ve skutečnosti určitě menší.

Důvody, proč nám ubyli
cestující ve vlacích

Zhruba polovinu cestujících nám
z vlaků odvedla ekonomická krize a propouštění ve firmách. Poznali jsme to na počtu prodaných
traťových jízdenek určených pro
dojíždění do práce. Další část našich pravidelných cestujících potom zvolila jiný způsob dopravy
kvůli dlouhodobým výlukám.
Tento trend lze jasně vysledovat například na tratích Praha
– České Budějovice a Praha – Plzeň – Cheb, kde Správa železniční dopravní cesty modernizuje
koridory.

lidé stále
častěji volí vlak
pro střední
a dlouhé cesty.
Nezanedbatelnou skupinou
jsou také studenti ve věku 15 až
26 let, což pro změnu souvisí s demografickým vývojem v naší republice, kdy se postupně snižuje počet osob v tomto věkovém in-

tervalu. Mladí jsou navíc cenově
senzitivní a po loňském poklesu
cen pohonných hmot a osobních
automobilů někteří z nich vsadili raději na vlastní dopravu. Ubylo však i turistů v mezistátních
spojích, zejména Američanů či
Japonců.

Tržby navzdory krizi
meziročně vzrostly

Ze statistiky na druhou stranu
vyplynula i pozitivní zpráva. Zákazníci totiž stále častěji volí vlak
jako nejlepší variantu pro střední a dlouhé vzdálenosti. Vlaky
se zaplňují například na trasách
Praha – Ostrava, Hradec Králové
– Brno, Praha – Brno nebo Pardubice – Ostrava.
To se pochopitelně pozitivně
odráží na vývoji tržeb. V mezinárodní dopravě, která vykazuje
také pokles, nám pomohlo oslabení koruny. I díky tomu se navzdory všem negativním trendům loni zvýšily tržby Českých
drah z osobní přepravy o 353 milionů na celkových 6,8 miliardy
korun.
Důvod ke spokojenosti nebo dokonce k radosti ale nemáme. Roz-

hodující bude, zda se nám podaří
úbytek cestujících zastavit. Tržby
bychom sice mohli udržet pomocí
zdražení jízdného, nic takového
ale nechystáme. Naopak chceme

naším cílem je
zvýšit letos
tržby o aspoň
100 milionů kč.
v letošním roce investovat zhruba
5 miliard korun do modernizace
vozidlového parku, na což cestující čekají především, a aktivní
obchodní politikou přitáhnout
do vlaků nové zákazníky.
Na péči o stávající zákazníky
a vyhledávání nových cestují
cích je také postavena obchodní a marketingová strategie
Českých drah. Budeme cíleně
oslovovat konkrétní skupiny zákazníků s vybranými produkty,
připravovat pro ně nové nabídky
a speciální akce. Naším cílem je
meziročně zvýšit tržby o 100 až
300 milionů korun.
SANDRA CHVOJKOVÁ

Sníh zavál koleje do Ledečka
Na regionální trati
014 řádila o víkendu
zima. Kvůli sněhu
museli cestující
přestoupit na autobus
nebo jít pěšky.

línu. Kolej ve směru Rataje a Ledečko je sjízdná, i když místy
není pod nově navátým sněhem
vidět. Díky slábnoucímu větru
hlásí úspěch na trati i na silnici. Výpravčí v Uhlířských Janovicích, který nastoupil směnu už
v pátek, může napsat do dopravního deníku: „Ve 14.33 hodin trať
Ledečko – Kolín je sjízdná.“

M

inulou sobotu vytvořily silný vítr a pokračující příděl sněhu na kolejích lokálky z Kolína do Ledečka
až metr vysoké závěje. Celé dopoledne tu osádka frézy ze SŽDC
zápasila se sněhem. Silný vítr
na nijak nekryté trati ihned zasypával pročištěná místa. Složité to měli cestující mířící do některých zastávek. Náhradní autobusová doprava totiž nezajížděla kvůli zavátým silnicím všude.

Konečná stanice Bečváry

V odpoledních hodinách už z Kolína vyráží směrem na Ledečko
vlak. Kam až dojede, není zcela
jasné. Motorový vůz 810.635 před
mýma očima hravě proklouzne

Jsem rychlejší než radio

BÍLO. Ačkoli se to nezdá, motorák stojí na kolejích.
místy, která jsou po vyfrézování
už opět zavátá. Na druhý pokus
dokonce prorazí závěj ve druhé
staniční koleji v Ratboři.
Jízda vlaku končí v Bečvárech,
skupinka cestujících musí pro
další jízdu dát zavděk šestnáctimístným mikrobusem. I on za-

Foto AUTOR

veze překvapené pasažéry jen
do Uhlířských Janovic. Zklamaná
žena, která sonduje, zda by ji mikrobus nevysadil aspoň na hlavní silnici poblíž Mitrova, nakonec neriskuje a jde po svých.
Chvíli po odjezdu autobusu se
z trati vrací sněhová fréza ke Ko-

Vlak 22210 z Kolína je prvním,
který jede až do Ledečka a obsluhuje i všechny zastávky. Zprávaři Radiožurnálu v 17 hodin zatím
tak čerstvou informaci nemají,
neboť spolu s úseky Čistá – Kralovice a Rudná u Prahy – Hostivice lokálku do Ledečka řadí stále mezi tratě, které ve Středočeském kraji jsou zatím bez provozu.
V teple se mě už zmocňuje příjemná únava, ale hlavou mi v tu
chvíli bleskne vzpomínka na onu
starší paní v Uhlířských Janovicích. Zdalipak se jí podařilo dojít
závějemi domů.
Martin Navrátil


dějům, kteří řádili ve vlaku. Jiný případ se stal v Přerově. Zaměstnanci ČD Vlastimil Strnadel, Karel Košár
a Lukáš Němec přispěchali
na pomoc ženě, které na nástupišti zloděj vytrhl z ruky
kabelku s dvaceti tisíci korunami v hotovosti. Železničáři neváhali, utíkali
za pachatelem až na parkoviště a potom ho předali policii. I oni budou odměněni, tentokrát z rukou tamní policie.
Bohužel je fakt, že různé problémové osoby i skupiny působí v nočních i denních vlacích a využívají důvěřivost a nepozornost cestujících. Vlakoví a nádražní zloději asi jen tak nevymřou. Záleží na každém železničáři, aby pokusy těchto
problémových osob vyzněly naprázdno a aby se pokud
možno ani nemohly stát.
Mějte prosím oči otevřené.
Je třeba umět adekvátně zasáhnout (často během několika vteřin), ale myslete
i na bezpečnost svou a našich cestujících. Odměna
za dobrý skutek je asi až tím
posledním, na co v takové
situaci myslet. Daleko důležitější je vědomí, že jakýkoli
postup proti nenechavcům
tvoří pilíř, na kterém lze
budovat důvěru cestujících
v železniční dopravu.

anketa
Jak se váš vlak
zpozdil kvůli sněhu?
Tomáš Gosman

Cestující
Při mé jízdě
od Plzně do Železné Rudy bylo
vidět, že železnice kalamitu zvládá, ale
radost z jízdy mi pokazil ne
zcela vytopený vlak.

Jitka Vrtalová

Cestující
Cestou do Brna
měl můj vlak
asi půlhodinové zpoždění. Je
pochopitelné, že odklizení
sněhu nějakou dobu zabere.

Jaroslav Martinek

Cestující
Jako zákazník
ČD jsem měl
štěstí. Když
jsem jel, žádné
zpoždění nebylo. V těchto
mrazech je to pochopitelné.
(mn)
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Aktuality

mluvčí čd
Ukázat dráhu
z jiného úhlu
Prostředí železnice
nabízí novinářům
i nekonfliktní témata
spojená s volným časem
a lidskými příběhy.

M

inulý čtvrtek jsme pro
novináře z lifestylových a cestovatelských médií uspořádali prohlídku
někdejších elegantních čekáren pro urozené cestující na pražských nádražích.
Prošli jsme salonky na hlavním, Masarykově a dejvickém nádraží. Průvodcem

RADEK
JOKLÍK
Tiskový mluvčí
Českých drah
nám byl železniční historik
Pavel Schreier. Prostory takzvaných „hofsalonů“ moc
lidí nezná, a zájem novinářů byl proto velký. Pro nás
to ale byla především příležitost probrat s nimi další
spolupráci. Na rozdíl od deníků a klasických zpravodajských médií mají lifestyloví novináři prostor věnovat se nekonfliktním tématům, psát o lidských příbězích a nejrůznějších zajímavostech. Jejich prostřednictvím můžeme čtenářům
ukázat dráhu z trochu jiného pohledu.
Po spojích EuroCity
do Vídně a Drážďan, kde
jsme byli loni, chceme letos
víc představit vnitrostátní cestování. Jako první vyrazíme ve spolupráci s jihomoravských KCOD do Lednice. Cestou vyzkoušíme
Pendolino, vlak EuroCity
i historický motorový vůz
Hurvínek. Při této příležitosti samozřejmě představíme účastníkům různé možnosti cestování po republice
včetně našich obchodních
nabídek, hlavně se budeme soustředit na volnočasové cestování rodin s dětmi
a mladých párů o víkendech
s jízdenkou SONE+.

z médií
Ochrana proti
bezdomovcům
Frýdecko-místecký deník si
ve čtvrtek 28. ledna všimnul
nových opatření proti bezdomovcům.

Vzhledem k tomu, že se
ve vestibulu vlakového nádraží v Třinci sdružovalo
velké množství bezdomovců, najaly si České dráhy
bezpečnostní službu. Obdobně by to mělo fungovat
i na nádražích v Českém Těšíně a Jablunkově (Návsí).

Popularita
eShopu ČD
Časopis TREND Marketing
26. ledna řešil vyšší tržby ČD
přes eShop.

Zákazníci Českých drah
provedli přes eShop více než
422 tisíc transakcí a utratili téměř 109 milionů korun.
V porovnání s rokem 2008
jde o nárůst počtu transakcí
o 15 procent a nárůst tržeb
o 50 procent. Výrazně vyšší růst tržeb souvisí hlavně
s růstem prodeje mezistátních jízdenek eTiket.

Čekárny
zavírají dříve
Deník Mladá fronta DNES
se 1. února zabýval zkrácením
doby čekáren.

Jedná se o úsporné opatření Českých drah. Otevírací doba vychází pole počtu
cestujících, kteří čekárnu
v určitý čas využívají. Noviny toto opatření považují za kontroverzní. Jako příklad deník uváděl čekárnu
na zastávce Kladno město.
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Když euroklíče pomáhají

Čerčany se staly
již dvanáctou
železniční stanicí
ve Středočeském
kraji, kde České dráhy
provozují toalety pro
osoby s omezenou
pohyblivostí
na takzvaný euroklíč.

ŽELEZNICE
BEZ BARIÉR

V

e čtvrtek 28. ledna se nádraží v Čerčanech stalo
svědkem významné události. Právě zde se totiž sešli zástupci Českých drah a krajské samosprávy, aby slavnostně předali
tzv. euroklíč umožňující vozíčkářům používat sociální zařízení.
Celá slavnostní akce probíhala za mrazivého počasí. Všechny handicapované cestující zde
reprezentoval předseda Národní
rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Za České dráhy
vystoupil v první řadě náměstek
generálního ředitele pro osobní
dopravu Antonín Blažek, za vedení Středočeského kraje přijeli náměstek hejtmana pro oblast dopravy Robin Povšík a radní pro sociální věci Zuzana Jentschke Stöcklová. K dalším hostům patřili
například náměstek ministra dopravy Jaroslav Král, ředitel Odboru traťového hospodářství Správy
železniční dopravní cesty Radovan Kovařík, Pavel Hříbek a Petra Bočková z Evropského institutu pro udržitelný rozvoj.

Z VLAKU... Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením vystupuje z nízkopodlažního CityElefantu.

Foto autor (2x)

• České dráhy dnes nakupují pouze bezbariérové soupravy.
• Nejčastější bezbariérová vozidla na našich kolejích jsou
Regionovy (814+914), City
Elefanty (471) a rychlíkové
vozy se zvedací plošinou.
• V roce 2007 ČD disponovaly
210 bezbariérovými vozidly,
nyní jich mají 350.
• Na české tratě ČD denně vypraví 2 122 bezbariérových
vlaků denně, což je 28 procent všech spojů.
• Euroklíče můžete použít
v těchto stanicích: Kladno,
Strančice, Kolín, Poděbrady,
Dobřichovice, Lysá nad Labem, Příbram, Vlašim, Zruč
nad Sázavou, Benešov u Prahy, Čerčany, Mariánské Lázně. O projektu se dočtete na webových strankách
www.eurokeycz.com.
• ČD už dva roky provozují
internetové stránky pro
handicapované cestující
www.cd.cz/bezprekazek.

Náklady spojené
s euroklíči
na nádražích už
dva roky platí ČD.

Tehdy se vztahovala pouze k dálnicím, ale nakonec se rozšířila
do dalších druhů dopravy, včetně letecké a železniční. Problém
byl, jak zajistit zdravotně postiženým cestujícím přístup na sociální zařízení. I tam, kde se taková WC vybudovala, převažovala
praxe, že se záchody zamykaly
kvůli různým vandalům. V takovém případě ale byli handicapovaní lidé nuceni zvonit na obsluhu, která v tu chvíli nemusela být zrovna dostupná. Potupné
čekání, někdy i zbytečné, jen prohlubovalo jejich pocit sociálního
vyloučení.
Z těchto důvodů se ujalo používání euroklíčů, které se přidělují vozíčkářům. Majetek Českých
drah zůstává chráněn před útoky
asociálních živlů a osoby s tělesným postižením mají zaručeno
soukromí, volný přístup na WC
a současně i záruku, že při použití sociálního zařízení nebudou
ohroženi různými infekcemi.

nout si i modernizované zastávky a stanice 4. koridoru. Správa
železniční dopravní cesty totiž
na trati Praha – Benešov u Prahy investovala nejen do podchodů, výtahů, eskalátorů a pojízdných plošin, ale také například
do vodicích lišt pro nevidomé.
Zdravotně handicapovaní cestující tak mohou používat železniční dopravu za mnohem příznivějších podmínek než dříve.
Od minulého týdne se Čerčany staly již dvanáctou stanicí
ve Středočeském kraji, kde České dráhy zprovoznily toalety pro
vozíčkáře s tzv. euroklíčem. Poprvé se tak stalo před dvěma lety
ve Strančicích. Odemykat zaručeně čistá bezbariérová WC mo-

Přímo na místě v Čerčanech jsem
se zeptal Václava Krásy, jaké má
zkušenosti s euroklíčem. Odpověděl následovně: „Sám mnoho osobních zkušeností zatím
nemám. Jednak euroklíčů zatím moc není a také vzhledem
ke svému pracovnímu vytížení
často na dovolenou nejezdím.“
Význam celého projektu ale doceňuje. „Obecně euroklíč dává
osobám s postižením při cestování jistotu toho, že sociální zařízení, které nutně potřebují, najdou v provozuschopném stavu,
neznečištěné, volné. Pocit toho,
že by WC z nějakého důvodu zrovna nemohli použít, může být pro
ně traumatizující,“ vysvětlil Krása.
Martin Navrátil

Chceme železnici
přátelskou k vozíčkářům

Novináři nechali tentokrát své
automobily v garáži a z Prahy přijeli osobním vlakem – příhodně
bezbariérovým CityElefantem.
Mohli tak ocenit nejen příměstskou jednotku se zvedací plošinou pro vozíčkáře, ale prohléd-

Důstojnost k člověku

...NA NÁSTUPIŠTĚ. Nádraží v Čerčanech už patří ke stanicím,

které jsou díky modernizaci přístupné i zdravotně postiženým.

hou zdravotně postižení cestující také v Kladně, Senohrabech,
Kolíně, Poděbradech, Dobřichovicích, Lysé nad Labem, Příbrami, Vlašimi, Zruči nad Sázavou
a Benešově u Prahy. Kromě toho
s euroklíčem uspějete na nádraží
v Mariánských Lázních v Karlovarském kraji. Podle Pavla Hříbka by se ale počet tzv. eurozám-

ků na železnici v České republice
měl nadále zvyšovat. V budoucnu se počítá s pomocí od Evropské unie, prozatím platí náklady
na euroklíče České dráhy.

Význam euroklíče
pro postižené

Myšlenka euroklíče se poprvé
objevila v roce 1986 v Německu.

pro vás
In-karty mění
místo na webu
Přinášíme vám pár
rad, jak a co najdete
na webových
stránkách v souvislosti
s používáním In-karty.

M

ožná jste již zaregistrovali, že od 13. prosince nejsou v provozu stránky www.inkarta.cz. Nacházely se tam informace o zákaznických i zaměstnaneckých In-kartách. V rámci modernizace webových
stránek ČD došlo k tomu, že
v současnosti jsou informa-

Jiří Krejčí
Vedoucí skupiny
propagačních
tiskovin
a internet. stránek
ce o zákaznických In-kartách nově začleněny do portálu osobní dopravy. Najdete je na www.cd.cz v rámci sekce Výhody pro cestující. Už z názvu vyplývá, že
se jedná o „prozákaznicky“ orientované materiály.
Praktickým pomocníkem
pro vás ale bude přehled
partnerů v programu ČD Bonus, díky kterému držitelé
In-karty získávají slevy při
nákupu zboží či služeb.
Obecně platí, že pro zaměstnance ČD slouží stránky www.ceskedrahy.cz, kde
v sekci Kariéra objevíte důležité informace právě o Inkartě. Ostře sledovanou oblastí je prolongace na letošní rok. V této části můžete sledovat postupný vývoj a přečíst si doporučení, jak dále reagovat na novinky. K užitečným částem
patří informace o aplikacích na zaměstnaneckých
In-kartách, tedy doplatku
do 1. třídy, slevě Rail plus
a elektronické peněžence.
Dále se dočtete, jak postupovat při ztrátě In-karty a jak
zkontaktovat pracovníka
vám příslušného Evidenčního centra jízdních výhod.

změny
Martina Mannová

Ředitelka
Projektové kanceláře
Představenstvo Českých
drah na svém zasedání dne 26. ledna 2010 rozhodlo o obsazení pracovní pozice ředitele Projektové kanceláře: ke dni 1. února 2010 do ní jmenovalo
Martinu Mannovou. Vedle
toho představenstvo odvolalo Jana Příleského ze stejné
pozice ke dni 31. ledna 2010.

Premiér pokřtil knihu o Winton Trainu
Po sedmdesáti letech
opět vyjel Winton
Train do Anglie.
Vzpomínku na tuto
událost zachycuje
kniha představená
minulý týden v Praze.

Odkaz činu Sira Nicholase
Winton považuje premiér Jan Fischera za stále živý. Klíčové podle
něj je, že tehdy nezůstal lhostejný vůči utrpení a nespravedlnosti. I v dnešním světě plném extrémismu a nacionalismu je stále co
zachraňovat.

V

„Buďme pozorní, nemávejme
nad vším jen rukou. I pan Winton mohl být lhostejný, ale úžasné je, že ho to nejen napadlo, ale
že se toho nelekl a nepovažoval
celou věc za nerealistickou,“ řekl
předseda vlády a ještě doplnil:
„Vždyť mohl tu myšlenku zapudit, ale on ji změnil v projekt, který nakonec zrealizoval. On vlastně předpověděl holocaust.“
Slova chvály zamířila také
na ČD. „Za Winton Train by České dráhy měly sklízet pochvalu. Jsem samozřejmě rád, že se
k tomu nápadu nepostavily zády,
a naopak udělaly všechno pro to,
aby se projekt mohl zrealizovat
a dotáhnout do úspěšného konce,“ řekl Jan Fischer na závěr.

Martin Navrátil

e vládním salonku pražského hlavního nádraží se
sešla 28. ledna vzácná společnost. Důvodem byl slavnostní
křest knihy Winton Train – Po sedmdesáti letech znovu do Londýna od autorů Magdaleny Wagnerové a Milana Vodičky. Hlavním
partnerem byly ČD.

Příprava trvala šest let

Úlohy moderátorky se ujala mluvčí neziskové organizace Winton
Train Olga Menzelová. Mezi hosty se objevili mimo jiné premiér
České republiky Jan Fischer, generální ředitel Českých drah Petr
Žaluda a ředitel organizace Winton Train Zbyněk Honys. Přišli
sem i ti, kteří se svezli původním

Stále je důvod vzpomínat

PŘÍPITEK. Slavnostní okamžik nastal, když hosté pozvedli číše. Zleva: autoři knihy Magdalena Wagnerová
Foto autor
a Milan Vodička, premiér Jan Fischer, zachráněná Dagmar Šímová a Zbyněk Honys.
Winton Trainem v roce 1939, když
prchali před fašistickým režimem do Anglie. Za všechny jmenujme Dagmar Šímovou.
Podle jednoho z autorů, Milana
Vodičky, vlastní práce na knížce
začaly sice loni v září, kdy Winton Train opět projížděl Evropou
z Prahy do Londýna, ale příprava

trvala šest let. Daleko obtížnější bylo samozřejmě organizování
samotné akce, tedy jízdy vlaku.
Jak řekl Zbyněk Honys, příchod
ekonomické krize vážně ovlivnil
získávání finančních příspěvků
od sponzorů.
Datum knihy nebylo zvoleno
náhodně. Na konci ledna si to-

tiž připomínáme Den památky
obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti. Je třeba znovu připomenout, že díky
iniciativě Sira Nicholase Wintona bylo zachráněno 669 dětí (převážně židovského původu). Jejich
rodiče se většinou nedožili konce války.

Aktuality
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Na vandaly platí tvrdší tresty
V zimních měsících se železničáři potýkají
se sněhem a mrazem. Řádění vandalů
je ale problém celoroční a boj s ním je
zřejmě nekončícím martýriem nejen pro
pracovníky Správy dopravní cesty.

V

kraji Vysočina mi potvrdili, že za poslední dva roky
způsobili vandalové na železničních objektech škody v řádech statisíců korun. Vypravil
jsem se proto za Miloslavem Benešem, přednostou Správy budov
a bytového hospodářství z jihlavské SDC, aby mi k tomu řekl podrobnější informace.
Přibližte nám, jak vandalové
řádí u vás na Vysočině?
Z mého pohledu správce je pohled
na ničení budov velmi smutný.
V minulých dvou letech se nám
podařilo opravit několik železničních zastávek, ale i například objektů sociálních zařízení
pro cestující. Je až neuvěřitelné,
v jak krátké době vandalové stačili řadu z nich poničit. Životnost
opravené fasády, oken či vybavení sociálního zařízení je v řádech
pouhých dnů od ukončení úprav.
Mohu zmínit paradoxní případ
zastávky v Malém Beranově, kterou se nám bez sprejerských nápisů po dokončení ani nepodařilo dokumentačně vyfotogra-

fovat. Pouhý den mezi dokončením prací a převzetím stavby
od dodavatelské společnosti stačil na kompletní zničení nové fasády.
A co spolupráce s policisty?
Policie, ať již republiková či městská, má spoustu jiných úkolů,
než hlídat nádraží a jejich okolí. U městských policistů ve větších městech se snažíme dojednávat častější pochůzky do loka-

Ve většině případů
se nám bohužel
nedaří chytit
sprejery při činu.
lit zastávek a nádraží, vždy záleží jen na naší společné domluvě. Nejlépe funguje spolupráce
přímo se starosty menších měst
a vesnic, ti dokáží usměrnit svoji
místní mládež a mnohé vesnické
zastávky tak vypadají i po letech
jako nové.

MILOSLAV BENEŠ
Přednosta Správy budov
a bytového hospodářství,
SDC Jihlava

A

bsolvoval střední průmyslovou školu stavební.
Po roční praxi v soukromém
sektoru nastoupil v roce
1995 k nově vzniklé organizaci Českých drah – Správě dopravní cesty v Havlíčkově Brodě. Pracoval jako technik – projektant u správy budov. Od roku 2002, po vzniku
Správy dopravní cesty Jihlava, přešel na pozici zástupce
přednosty.
Po té, co došlo k oddělení infrastruktury, nastoupil
v roce 2007 ke Správě železniční dopravní cesty a pracuje zde ve funkci přednosty Správy budov a bytového
hospodářství.

Co by podle vás nejvíce pomohlo v boji s vandalstvím?
Pomohl by určitě obecně tvrdší
přístup k jakékoli formě vandalství. Určitě se dá i mnoho osvětové práce vykonat ve výchově, a to
již rovnou od mateřských škol.
Jsem člověk, kterému není rozhodně problematika správy státního majetku lhostejná. Vandalství je zkrátka nešvar, který zatěžuje celou civilizovanou společnost. Majetek v naší správě
je vzhledem k rozsahu činnosti sprejerů a vandalů takřka neuhlídatelný. Bohužel se ve většině případů nepodaří pachatele zjistit, neboť majetek poškodí
zpravidla tak, aby nebyli viděni.
My jako majitelé svěřených objektů nemáme, a to i přes usilovnou
snahu, možnost v řadě případů
takovým činům zabránit.

Na jaké změny k lepšímu se
od vás mohou cestující těšit?
V průběhu druhého pololetí
loňského roku se nám podařilo
ukončit opravy v řadě železničních zastávek, namátkou vzpomenu Hvězdonice, Hamry nad
Sázavou, Mírovku, Třebíč-Borovinu, Bílek či Golčův Jeníkov město. Nově opravené toalety mají
k dispozici cestující v Okrouhlici,
Okříškách, ale i Studenci. Samozřejmě bychom rádi i letos pokračovali v opravách objektů slouží-

cích veřejnosti, ale v tuto chvíli mohu slíbit prozatím je kompletní opravu sociálního zařízení pro cestující v Leštině u Světlé.
Vše ostatní bude záležet na výši
finančních prostředků přidělených na údržbu budov.

S městskou policií
jednáme o zvýšení
počtu pochůzek
na nádražích.
A jak se nyní vyrovnáváte se
sněhovou kalamitou?
Díky mírným zimám v minulých letech jsme si trochu odvykli
na to, že počasí v této době přináší jisté komplikace. Když v prosinci nebo lednu napadne půl metru,
hned se mluví o kalamitě, ale to
prostě k zimě patří a dobrý správce na to musí být připraven. Troufám si říct, že na Vysočině zvládáme situaci bez větších problémů.
Dali jsme si tu práci a zkontrolovali zejména budovy s plochými
střechami a přístřešky s velkou
zastavěnou plochou. Asi máme
štěstí, že naši předchůdci postavili tyto objekty z odolných a masivních konstrukcí a i letité budovy letošní extrémní zimu vydrží
bez poškození.
MARTIN HARÁK

foto týdne

odpovídá
Letošní léto
bez Jadranu
V médiích proběhla
zpráva, že letos
nepojede oblíbený
expres Jadran. Jaké
k tomu byly důvody?

T

y důvody jsou celkem
snadno vysvětlitelné:
kvůli velkým finančním
požadavkům našich partnerů. Zahraniční železnice změnily v letošním roce
statut Jadranu a převedly
ho z vlaku vedeného ve veřejném závazku na čistě komerční spoj. Tím se zcela změnil systém a současně i ekonomika jeho provo-

aleš
ondrůj
Ředitel Odboru
produktů
a obchodu
zu. Zatímco dříve se o náklady dělily všechny země
a jejich národní železnice,
nový systém by znamenal
převedení všech nákladů
na cestu z Prahy až do Splitu na České dráhy. Výrazně by tak vzrostly náklady na provoz vlaku, které by
museli platit cestující v podobě výrazně dražší jízdenky. Pokud by se ceny jízdenek nezměnily, ztráta z provozu tohoto vlaku by při
pouhých deseti cestách činila nejméně 5 milionů korun. Tato částka odpovídá
nákladům na revitalizaci
interiéru jedné vnitrostátní
rychlíkové soupravy.
Zahraniční železnice navíc nabídly novou, horší
trasu pro vedení vlaku, která by znamenala prodloužení jízdy nejméně o dvě
hodiny. Také tím by došlo ke snížení konkurenceschopnosti Jadranu proti letecké nebo autobusové dopravě. České dráhy se proto rozhodly v rámci snižování nákladů a soustředění
se na zlepšení kvality vnitrostátních spojů expres Jadran v letní sezoně 2010 neprovozovat.

doprava
Legislativa
je blíže lidem
Díky novému nástroji
získá veřejnost aktuální
informace o chystaných
právních předpisech
v oblasti dopravy.

PŘED TUNELEM. Na trati Zábřeh – Česká Třebová panovalo loni v únoru nádherné jasné počasí. Zasílejte fota s železniční tematikou a nezapomeňte uvést kontakt, rodné
číslo a číslo bankovního účtu. Zveřejněná fotka je výherní. Jako cenu získáte 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Foto milan svoboda

Zvláštní jízdy na počest T. G. Masaryka
U příležitosti 160 let
od narození prvního
československého
prezidenta pořádají
České dráhy zvláštní
parní jízdy do Stochova
a Hodonína.

V

neděli 7. března uplyne
přesně 160 let ode dne, kdy
se narodila jedna z nejvýznamnějších osobnostní našich
dějin: Tomáš Garrigue Masaryk.
České dráhy se rozhodly oslavit
toto výročí ve velkém stylu, a proto pořádají zvláštní jízdy s řadou
doprovodných akcí.
Oslavy jsou naplánovány na víkend 6. a 7. března. Sobotní část
se odehraje ve Středočeském kraji, především v Lánech, kde první československý prezident často pobýval a kde také 14. září 1937
zemřel. V neděli se centrum oslav
přesune do jihomoravského Hodonína, se kterým se pojí mís-

to narození T. G. Masaryka. Stalo se tak v národnostně smíšené
domácnosti dne 7. března 1850.

co se chystá
BěHEM OSLAV

Sobota 6. března

1

Nostalgický parní vlak tažený lokomotivou Albatros v sobotu odjíždí ze žst. Praha hl. n.
v 8.14 hodin. Přes stanice Hostivice a Kladno, kde bude možno přistoupit, dorazí do Stochova (příjezd v 9.31 h). Zde se veřejnost bude moci podívat do přistaveného salonního vozu.
Parní vlak dále pokračuje přes
Lužnou u Rakovníka a Měcholupy do Žatce, oficiální část oslav
se ale přesune do Lán. Ty jsou
vzdáleny od Stochova přibližně dva kilometry, což lze za příznivého počasí zvládnout pěšky.
Vedle toho bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava. V půl
dvanácté proběhne položení věnců na lánském hřbitově a ve 13 hodin bude odhalena socha prvního československého prezidenta
před zdejším Muzeem T. G. Masaryka. Ve stejnou chvíli se vydá

V sobotu 6. března vyjede
z Prahy hl. n. do Žatce parní vlak tažený lokomotivou
Albatros.

2

V Lužné u Rakovníka bude
otevřena pojízdná výstava
T. G. Masaryk a železnice.

3

Ve Stochově se cestující
budou moci podívat do přistaveného salonního vozu.

4

Přesně ve 13 hodin bude
v Lánech odhalena socha
prvního čs. prezidenta u Muzea T. G. Masaryka.

5

Veřejnost se v Praze hl. n.
může podívat do vládního
salonku.

6

V neděli 7. března vyjede
z Brna do Hodonína parní
vlak tažený Šlechtičnou.

7

Hodonínem projde krojovaný průvod.

na zpáteční cestu parní vlak
ze Žatce. Ze Stochova bude vlak
odjíždět podle současného plánu
v 15.20 h a na pražské hlavní nádraží dorazí v 16.40 hodin.
Zpáteční jízdné pro úsek Praha – Žatec činí stejně jako v trase Praha – Stochov 200 korun.
Ve stanici Praha hlavní nádraží
bude zpřístupněn vládní salonek
pro veřejnost. Během celého dne
se počítá s kulturním programem
v Lánech. Účast prozatím slíbil
prezident republiky a středočeský hejtman. V Lužné u Rakovníka bude otevřena pojízdná výstava T. G. Masaryk a železnice.

Neděle 7. března

Druhý víkendový den vyjede
zvláštní vlak tažený lokomotivou
Šlechtična z Brna hl. n. v 8.40 hodin. Než dorazí do cílového Hodonína (v 10.50 h), budou do něj
moci nastoupit cestující ze stanic Zaječí, Velké Pavlovice, Kobylí, Čejč a Mutěnice. Z nádraží
v Hodoníně se pak vydá krojovaný průvod k pomníku T. G. Masa-

ryka, kde budou položeny věnce.
Na celý den je opět naplánován
kulturní program. V tuto chvíli
se počítá s přítomností českého
a slovenského prezidenta, brněnského primátora a jihomoravského hejtmana.

první víkend
v březnu vyrazí
šlechtična
i albatros.
Parní vlak se vydá do Brna
v 16.30 h, kam dorazí v půl sedmé. Zpáteční jízdenka Brno – Hodonín bude stát 160 korun, pro
cestující mezi Zaječím a Hodonínem pak 100 korun.
České dráhy se na akci podílejí
s těmito společnostmi: SŽDC, ČD
Cargo, Skanska, Viamont, AŽD,
JLV Praha a OHL ŽS Brno. O přípravě slavností vás budeme ještě
v Železničáři informovat.
PETR HORÁLEK


M

inisterstvo dopravy spouští do ostrého provozu internetový portál s přehledem všech vyhlášek, zákonů a dalších
právních norem týkajících
se dopravní problematiky,
na kterých v současnosti pracuje. Registr aktivních legislativních prací
je umístěn na www.mdcr.
cz pod záložkou Připravovaná legislativa, případně
na www.lepsipravo.cz.
Registr nabízí přehled
veškerých resortem připravovaných právních předpisů ve všech fázích legislativního procesu od věcného záměru po schválené
paragrafované znění. Uživatel se u každého předpisu dozví, v jaké fázi legislativního procesu se nachází. Zároveň má možnost se
na přípravě nové legislativy
podílet buď zasíláním individuálních připomínek
k jednotlivým legislativním návrhům prostřednictvím e-mailu přímo na portál, nebo prostřednictvím
tematických konferencí
a veřejných slyšení. Zájemce si může rovněž objednat
e-mailové informace o pokroku projednávání jednotlivých legislativních materiálů. 
(mdcr)
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partneři
Přibude výhybek s ohřevem
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Flotila řídicích vozů roste

Investice se bude týkat i regionálních tratí.

N

edávná sněhová kalamita názorně ukázala slabá
místa české železniční infrastruktury. Ve velkých stanicích, které nemají elektrický
ohřev výhybek, se v dobách
přívalu čerstvého sněhu
a zvláště silného větru i přes
obrovské nasazení zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty mnohdy nepodařilo udržet provoz. Samoohřívací výhybky jsou dosud doménou modernizovaných koridorů, ale podle vy-

jádření tiskového mluvčího
SŽDC Pavla Hally by se měly
objevit také na regionálních
tratích.
Správa železniční dopravní cesty zatím provozuje asi
5 tisíc vyhřívaných výhybek,
což je asi čtvrtina z celkového počtu. Průměrné náklady
na zřízení ohřevu elektřinou
nebo plynem se pohybují okolo čtvrt milionu korun, náklady na ohřev jedné výhybky za zimní měsíc přijdou asi
na 15 tisíc korun.

PKP Cargo míří do Česka

Polská firma získala licenci od Drážní inspekce.

S

polečnost PKP Cargo,
přední evropský dopravce,
získala licenci k provozování železniční dopravy v České republice. Licence, kterou
v pátek 22. ledna vydal Drážní úřad, má platnost od středy 27. ledna 2010. PKP Cargo
zatím nemá smlouvu o užívání dopravní cesty, kterou
vydává Správa železniční do-

pravní cesty. Po jejím získání může polský dopravce začít jezdit po české železnici. Také zde může provozovat
nákladní přepravu, včetně
přepravy nebezpečných věcí.
Společnost PKP Cargo každý
den vypraví v průměru více
než 1 300 vlaků. V minulém
roce přepravila 104,6 milionu
tun zboží.

Vzděláváním proti krizi

Evropská unie financuje program pro manažery.

B

ohumínská společnost
BONATRANS GROUP,
největší výrobce železničních kol a dvojkolí v Evropě,
čelí následkům celosvětové hospodářské krize vzděláváním zaměstnanců i za pomoci Evropské unie. Společnosti se pro tento účel podařilo získat z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci ve výši
4,25 milionu korun a ze státního rozpočtu České republiky 750 tisíc korun, což odpo-

vídá pravidlům fondu. K celé
částce pak firma BONATRANS GROUP připojila více
než 300 tisíc korun z vlastních zdrojů.
Dotace, kterou bude čerpat až do roku 2011, je určena
pro vzdělávání lídrů 104 autonomních výrobních týmů,
dřívějších mistrů. Kromě
zvýšení osobních dovedností, jako jsou řízení času, manažerské techniky či komunikace, získají tito pracovníci
i potřebné informace z oblasti pracovního práva a ekonomiky.

O nebezpečných věcech
Poradci ČD Cargo jednali v České Třebové.

P

oslední loňské setkání poradců pro přepravu nebezpečných věcí ČD Cargo se konalo 10. prosince v České Třebové. V první části porady
byly řešeny otázky spolupráce se společnostmi ZSSK Cargo, jakož i s dopravci PKP Cargo, Rail Cargo Austria, DB

Schenker Rail Deutschland,
kteří spolupracují s ČD Cargo na postupném odbourávání pobytů vlaků v pohraničních přechodových stanicích.
Ve druhé části porady se řešily provozní záležitosti. Závěrem se jednalo o personálních
otázkách ČD Cargo.
(red)

stalo se
Jídelní a lůžkové vozy nově
Cateringová společnost změnila název na JLV.

A

kciová společnost Jídelní a lůžkové vozy s účinností ke dni 28. prosince 2009
změnila svůj název. Do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze byla totiž zapsána pod novým, i když ne neznámým
názvem JLV. Všechny ostatní náležitosti, jako jsou sídlo společnosti, právní forma a oprávněné osoby, zůstávají beze změny. Společnost
vznikla v roce 1992. Dnes její
obrat činí zhruba 300 milionů korun ročně a zaměstnává přibližně 500 lidí. Hlav-

ním předmětem podnikání je
zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. JLV jako jediná tuzemská servisní cateringová organizace, která
operuje na železnici, byla certifikována na základě norem
ISO 9001:2001 a také dle systému kritických bodů HACCP
(garance bezpečných potravin). Poslední den roku 2009
oslavila společnost JLV, sídlící v Chodovské ulici v Praze,
půlstoletí od založení svého
předchůdce.

Kuželkáři v Luhačovicích
V turnaji mužstev vyhráli domácí.

V

e čtyřdráhové kuželně
v Luhačovicích se v závěru roku 2009 uskutečnil
12. ročník turnaje železničářů O putovní pohár ředitele Regionálního centra provozu Brno a přednosty Provozního obvodu Otrokovice. Turnaj byl založen roku
1997 ZV OSŽ v Luhačovicích
spolu s přednostou stanice
Uherský Brod. V hlavní soutěži čtyřčlenných družstev
na 60 hodů sdružených zvítězili již počtvrté v historii domácí hráči.
V soutěži jednotlivců (zúčastnilo se celkem 36 hráčů)
si první místo vybojoval Petr
Šístek, výpravčí z Přerova.

Na druhém a třetím místě
skončili Jan Herzán, resp. Jiří
Martinů. V soutěži družstev
bylo pořadí následující: žst.
Luhačovice, DKV PP Veselí nad Moravou, žst. Přerov.
Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře, družstva
i jednotlivci podali výborné
výkony. Ti nejlepší byli odměněni věcnými a sportovními cenami, které předali
ředitel RCP Brno Pavel Surý,
přednosta otrokovické stanice Jaroslav Kolečkář a bývalý uherskobrodský přednosta
František Jahoda. Příští ročník kuželkářského turnaje se
uskuteční 12. prosince letošního roku. 
(red)

BARBUCHA. Na most přes Labe v Kolíně vjíždí jeden ze 31 řídicích vozů od firmy Pars nova, které ČD loni používaly.

Nové řídicí vozy
od společnosti Pars
nova během příštích
tří let významně
posílí vozový park
Českých drah. Kromě
pohodlnějšího
cestování nabídnou
vozy i lepší technické
vlastnosti.

S

polečnost Pars nova ze Šumperka dodá Českým drahám
34 nových řídicích vozů pro
klasické vlakové soupravy s lokomotivou. Kontrakt v hodnotě
1,051 miliardy korun bude realizován v letech 2010 až 2012.
Nové řídicí vozy řady 961 vzniknou přestavbou běžných osobních vozů typu Bdt 279, které
vznikaly ve Vagónce Studénka
v druhé polovině 80. let. Z pohledu výrobce zmíněné vozy naváží na řadu 954 a 954.2, které společnost Pars nova Českým drahám stále dodává – na konci loňského roku měly ČD 31 těchto řídicích vozů, přičemž letos ještě
pár kusů přibude.
Pro doplnění je třeba uvést, že
České dráhy nyní provozují celkem 209 řídicích vozů čtyř základních typů. První z nich uvedly do provozu v roce 1995. Nejrozšířenější typ řídicího vozu používaného u ČD je součástí jednotek

Regionova a nese označení 914.
V současné době je v provozu již
101 kusů.

ŘÍDiCÍ VOZY
od pars nova

Vyšší rychlost
a příjemnější cestování

S

„Více než 20 let staré vagony kompletně přestavíme, zvýšíme jejich rychlost ze 120 na 140 km/h
a samozřejmě dosadíme nové
čelo se stanovištěm strojvedoucího a potřebnou technologií
pro ovládání celého vlaku,“ říká
o řadě 961 generální ředitel společnosti Pars nova Tomáš Ignačák. Vedle vyšší rychlosti se cestující u nových řídicích vozů dočkají i dalších předností. „Kromě
technologických změn budeme
klást velký důraz na pohodlnou
jízdu. Vůz bude klimatizovaný
a obdrží textilem polstrované sedačky v příjemných barvách, které nabídnou 71 míst k sezení,“ doplňuje Ignačák.

do roku 2012
přijde 34 nových
řídicích vozů
za miliardu Kč.
Vozy řady 961 vyjdou vstříc především cestujícím s omezenou
pohyblivostí, handicapovaným,
maminkám s kočárky nebo starším lidem. Zcela nové bude WC
s uzavřeným systémem, které je
uzpůsobené pro imobilní cestu-

polečnost Pars nova zahájila vlastní vývoj řídicích
vozů v roce 2003. Nový řídicí vagon pro klasické soupravy
je již třetím typem vyvinutým
a vyráběným šumperskou firmou a navazuje na velký řídicí vůz pro motorové vlaky. Je
označován řadou 954 (pouze
2. třída), resp. 954.2 (s oddílem 1. třídy) a je vybaven pro
cestování vozíčkářů. V minulosti byl testován také při provozu s klasickými lokomotivami a vagony. Na konci minulého roku jich České dráhy měly
31 kusů.

jící. Pro ně také bude mít vůz široký nástupní prostor a plošinu
na vyzvednutí. V oddíle pro cestující je pamatováno s místem
pro dva invalidní vozíky.
Vstupy na straně průchozího čela budou vybaveny dálkově ovládaným akustickým orientačním majákem pro nevidomé a otvíráním příslušných
dveří pomocí slepecké vysílačky
typu VPN. Odpovídajícím způsobem bude také provedeno vnitřní označení Brailovým písmem
a kontrastní provedení pro slabozraké. Snadnou orientaci na cestě nebo poskytnutí informací při
mimořádných událostech zajistí moderní audiovizuální infor-
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mační systém. Ve voze bude také
část vyčleněná pro objemná zavazadla a především pro jízdní
kola.

Menší nároky
na personál

„Řídicí vozy umožňují rychlejší
obraty souprav v cílových nebo
v úvraťových stanicích, kde vlak
mění směr jízdy. Je to vlastně
klasický vagon, který má na jednom čele stanoviště strojvedoucího, ze kterého dálkově ovládá lokomotivu na opačné straně
soupravy,“ vysvětluje využití řídicích vozů náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a doplňuje
konkrétní výhody pro provozovatele: „Díky tomu je možný rychlejší obrat soupravy a její kratší
pobyt ve stanici, řídicí vozy také
spoří počet lokomotiv a personálu. Již není potřeba posunovač,
který by odpojil nebo připojil lokomotivu na konci a na začátku
soupravy. To vše snižuje náklady
na samotný provoz vlaku.“
České dráhy plánují zařadit
nové řídicí vozy do souprav osobních a rychlíkových spojů vedených elektrickými lokomotivami. Provozovány budou především v Ústeckém, Pardubickém,
Královéhradeckém a Jihomoravském kraji a uvažuje se o jejich
nasazení také na rychlíky např.
z Brna přes Břeclav do Olomouce
nebo z Kolína do Ústí nad Labem.

Petr Šťáhlavský

RSM: Železniční stanice Řevnice
Středočeské město
Řevnice se již může
pochlubit čerstvě
zrekonstruovaným
nádražím.

skutečně od podlahy. Byly to totiž
podlahy, které při výměně přišly
na řadu jako jedny z prvních. Potom se přešlo na střechu i s komíny, obklady štítových stěn, dveře
a elektroinstalaci. Rekonstrukcí prošly veřejné i zaměstnanecké
WC. V závěrečné fázi byla vyměněna okna a objekt dostal novou
fasádu včetně renovace pískovcových soklů. České dráhy také zajistily položení zámkové dlažby
na přístupových chodnících.

Z

áklad současného vzhledu
dostalo nádraží v Řevnicích
v roce 1906. Tehdy byla původní budova, která již nevyhovovala zvyšujícím se provozním nárokům, nahrazena novostavbou.
Mezi hlavní důvody patřilo zdvojkolejnění tratě. K další zásadní
změně v uspořádání budovy došlo v roce 1973, kdy bylo třeba reagovat na elektrizaci tratě stejnosměrným proudem o napětí 3 kV.

A zase je to o penězích

2009. Na nádraží je investice skutečně vidět.
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Začali od podlahy

Všechny postupné úpravy a samozřejmě i čas zanechaly na nádraží své stopy. Ještě v době, kdy
byla správcem budovy SBBH,
SDC Praha, padlo rozhodnutí, že
je nutná zásadní rekonstrukce.
Vzhledem k rozsahu dostupných
finančních prostředků byla stavba rozdělena do tří let.
Podle návrhu Atelieru Fára generální dodavatel Viamont DSP
Ústí nad Labem začal v roce 2006

2006. Před lety vypadala budova ošuntěle. 
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Celkové náklady na rekonstrukci nádražní budovy v Řeznicích
se vyšplhaly na přibližně 7,9 milionu korun. Na objektu je to
rozhodně vidět. V případě okolních pozemků a budov, které
jsou v majetku ČD, se již uplatňuje nová strategie hospodaření
s majetkem, tj. omezit vlastnictví pouze na ty nemovitosti, které
jsou nutné k provozování osobní
dopravy. Výnosy z prodeje zbývající části pak jdou na zlepšení stavu našich budov. V tomto případě je partnerem ČD přímo obec,
která na odkoupených pozemcích
plánuje postavit parkoviště a zastávku autobusů.
Jaroslav Štička

provoz a zahraničí

5/2010

průmysl
Třinecké železárny
získaly další ocenění

S

polečnost Třinecké železárny získala Cenu
hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Historicky poprvé udělované ocenění převzal v začátkem ledna
v Ostravě od hejtmana Jaroslava Palase předseda představenstva a generální ře-

5

Nejrychlejší sokol na světě
Nový rychlovlak
německé společnosti
Siemens – Sapsan –
se vydává od poloviny
loňského prosince
třikrát denně oběma
směry mezi dvěma
největšími městy
Ruské federace.

ěmecká společnost DB
Schenker Rail a belgický nákladní dopravce SNCB
založili koncem roku 2009
společnost s názvem Cobra (Corridor Operations Belgium Rail) se sídlem v Bruselu. Cílem je zlepšení nákladních přeprav mezi Německem a Belgií. Po splnění všech závazných podmínek by vlaky společností DB Schenker Rail Deutschland, DB Schenker Rail
Nederland a SNCB měly projíždět přes hranice bez zastavení.

Další jednotka
zamířila do Litvy

N

a dalekou pouť do své
budoucí domoviny v Litvě zamířila na začátku ledna už třetí elektrická jednotka továrního typu 575
z areálu ŠKODA VAGONKA
Ostrava. Vozidlo se z Ostravy vydalo na cestu na transportních normálněrozchodných podvozcích přes Čadcu, Žilinu a Košice do žst.
Haniska u Košic, kde byla
převázána na podvozky širokorozchodné, aby mohla
stejným způsobem pokračovat přes Ukrajinu a Bělorusko do Litvy. V ukrajinském
Užhorodu úspěšně podstoupila technickou prohlídku, která dovolila soupravě
pokračovat na místo určení – do litevského hlavního
města Vilniusu. Zde pak doplnila dvě již dříve dodané
jednotky pro litevské železnice LG (viz snímek).

Motorové pracovní
vozy pro SŽDC

D

ne 15. ledna 2010 se
uskutečnilo předání
dvou zrekonstruovaných vozidel MPV 22.2 pro Správu
železniční dopravní cesty,
státní organizaci. Motorové

íky soupravám, jejichž
název znamená v ruštině
sokol stěhovavý, se Rusko stalo již devátou zemí na světě, kde jsou provozovány vysokorychlostní vlaky. Vlak je postaven tak, že na upravené trati zvládne i v té nejtvrdší ruské
zimě jet rychlostí až 300 km/h.

V

Erfurtu a Uelzenu mají
nádraží roku 2009. Stanice v Erfurtu zaujala vynikajícím informačním systémem, výbornou nabídkou gastronomických služeb i velmi dobrými nákupními možnostmi. Na nádraží Uelzen, které bylo přestavěno v roce 2000 podle světoznámého architekta Hundertwassera, byl oceněn bezchybný servis pro
imobilní cestující, nadstandardní chování personálu stanice a gastronomické
služby. Zvláštní cena za celkový dojem všech zastávek
byla udělena společnosti
Usedomer Bäderbahn.

Každá jednotka disponuje deseti vozy, z toho dvěma první
a osmi druhé vozové třídy. Základní jízdenka stojí v přepočtu
185 amerických dolarů do první
a 115 do druhé třídy. Vlaky spojující Moskvu a Petrohrad urychlily
spojení mezi oběma městy o hodinu – nyní trvá 3 hodiny a 45 minut, což je méně než v letadle,
kde let i s odbavením zabere až
pět hodin.

sapsan dokáže jet
i v nejtvrdší ruské
zimě rychlostí
300 km/h.

Smlouva z roku 2006

Smlouva na dodávku osmi vysokorychlostních vlakových jednotek
byla podepsána s ruskými železnicemi RŽD v květnu 2006. Hodnota kontraktu činí 600 milionů
eur. Vlaky byly vyrobeny v závodu
společnosti Siemens v německém
Krefeldu. Současně byla v dubnu
2007 podepsána se společností
Siemens smlouva na údržbu vlaků Sapsan v petrohradském depu
RŽD po dobu 30 let. Soupravy Velaro RUS, jak zní jejich obchodní název, se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Veškeré systémy pohonu i ostatní technické
moduly jsou umístěny pod podla-

Oceláři potřebují
jednotlivé zásilky

H
TESTY. Vlak se podrobil speciálním zkouškám ve středisku Rail Tec Arsenal ve Vídni.

METRY NAVÍC. Sapsan má větší délku než jeho evropští sourozenci.
hou 250 metrů dlouhé jednotky.
Díky tomu se do vlaku vejde celkem 604 cestujících.

Delší než evropští
sourozenci

Jednotka je o padesát metrů delší a má o dva vozy více než její evropští sourozenci, jako například
vlak Velaro ve Španělsku. Důvod
je jednoduchý – nástupiště jsou
na ruských železnicích delší. Samozřejmě, že vozidla disponují ruským širokým rozchodem.
Zvláštním konstrukčním oříškem bylo přizpůsobení veškerých komponentů ruským klimatickým podmínkám. Nakonec se
podařilo vytvořit vlak, který ga-

rantuje provoz i při -50° C. Tyto
extrémní podmínky bylo potřeba
zohlednit nejen při konstrukci,
ale také při výběru materiálů použitých při výrobě. Zvláštní kva-

Cestující v 1. třídě
mají stejný výhled
z vlaku jako
strojvedoucí.
lita byla požadována například
u maziv, těsnění a dalších technických komponentů.
Koncové vozy jsou nalakovány v barvách ruské vlajky a hned
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za kabinou strojvedoucího se nachází první třída. Prosklená stěna kabiny strojvedoucího nabízí
cestujícím stejný výhled jako má
strojvedoucí. Vlak využívá výhod
železničních jednotek. Hnaná
dvojkolí, rozmístěná po celé délce, umožňují daleko větší zrychlení, než kdyby jediným tažným
vozidlem vlaku byla lokomotiva.
Jednotky by měly být od letošního května nasazovány i na trasu Moskva – Nižní Novgorod. Současně se mezi Moskvou a Petrohradem plánuje od dubna zavedení čtvrtého páru vlaků Sapsan.
MARTIN HARÁK

S využitím podkladů společnosti
Siemens TS.

DB nechtějí detektory vykolejení
Po loňské tragické
nehodě cisternových
vozů v italském
Viareggiu se stále
více věnuje pozornost
detektorům vykolejení.

T
pracovní vozy (odtud označení MPV) jsou určeny pro
Správy dopravní cesty v Praze a v Českých Budějovicích.
Rekonstrukce vozidel byla
provedena v opravárenském
středisku firmy TSS v Hradci Králové. Výbava tohoto
typu je oproti dřívější modifikaci doplněna o sněhový pluh a zametací zařízení
na úklid nástupišť. (acri)

Nádraží roku
v Erfurtu a Uelzenu

Rychlejší než letadlo

Provoz rychlostí 250 km/h je
zatím možný pouze na jedné koleji v úseku Okulovka – Mstinskij
Most v délce 48 kilometrů směrem na Petrohrad, kde je aplikováno pružné upevnění kolejí. Na zbytku 550 km dlouhé trati
je maximální povolená rychlost
všech vlaků včetně Sapsanu zredukována na 200 km/h.
Jízdenky první třídy v sobě zahrnují výběr z několika teplých jídel, tiskoviny, internetové připojení a také balíček, který obsahuje například protihlukové špunty
do uší, spací masku na oči a pohodlné domácí trepky. Cestující
ve druhé třídě si mohou dokoupit teplé jídlo v bistro voze, používat internet a poslouchat hudební kanály nebo sledovat videoprogramy.

ento pasivní bezpečnostní prvek reaguje na náhlé
změny rychlosti (zpomalení) ve vertikálním směru a jeho
pořízení je současně velmi levné.
Montáž se provádí na nosník nárazníků a v případě vykolejení reaguje ve zlomcích sekundy, kdy
dojde k otevření hlavního vzduchového potrubí, čímž se vyvolá
efekt rychlého brždění.
Na konci devadesátých let přinutily švýcarské spolkové dráhy SBB vlastníky vozů pro přepravu nebezpečných věcí, které
byly u této společnosti zařazeny,
aby je těmito detektory vybavi-

Cobra pro rychlou
přepravu do Belgie

N

D
ditel třinecké firmy Jiří Cienciała. Kromě diplomu obdržel také cenu Strom života, umělecky ztvárněnou
formou art-protis, od výtvarnice Hany Žaludové.
„Toto ocenění je symbolickým poděkováním vedení kraje za dlouhodobě pozitivní vztah naší firmy
i ostatních firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel vůči regionu,
oceněním naší zodpovědnosti vůči občanům i vlastním zaměstnancům a také
uznáním toho, že naše firemní mise nazvaná Společně pro příští generace není jen pouhou frází.
To, že jsme historicky prvním držitelem tohoto společenského ocenění v kraji, mě proto velice těší, ale
také ještě více zavazuje,“
řekl generální ředitel Jiří
Cienciała.

německo

li. Podněty, aby detektory vykolejení byly předepsány na mezinárodní úrovni, a to alespoň pro
vozy určené pro přepravu nebezpečných věcí, nebyly vyslyšeny.
Jednání zablokoval postoj dopravce DB AG.
Stanovisko představitelů DB
AG přinesl magazín EisenbahnRevue. Podle nich nemůže mechanický detektor vykolejení
(nebo obdobné technologie) vykolejení zabránit. Dále detektor
vykolejení neúčinkuje při lomech
dvojkolí nebo při jiných poškozeních pojezdu. Nemůže rovněž varovat před nebezpečím vykolejení, což nesnižuje rozsah škod.
Škoda ze samotného vykolejení
je navíc daleko větší než z doby
trvání vykolejení.
Společnost DB AG vždy zdůrazňovala, že pro bezpečnou detekci nebezpečí vykolejení je nutno vyvinout technologii, která na voze rozpozná hrozící ne-

Podobný vlak ICE osudově havaroval u Eschede. FOTO M. HARÁK

bezpečí vykolejení a zabrání mu.
Taková technologie však dosud
není k dispozici.
Postoj DB AG k detektorům vykolejení je proto i nadále negativní. Je pravda, že detektory účinkují až při vykolejení, ale zato velmi rychle. To zabrání, že vykolejená dvojkolí nejsou, jak se to někdy stává, často tažena ve vykolejeném stavu několik kilometrů.
Německý rychlovlak ICE, který měl před řadou let těžkou nehodu u Eschede, jel šest kilometrů (!) se zlomenou obručí kola. Pokud by na tomto vlaku zaúčinkoval detektor vykolejení, jednotka ICE by patrně zastavila ještě
před silničním mostem, do kterého posléze narazila. Zařízení,
jež by detekovalo nebezpečí vykolejení, a splňovalo tak požadavky
DB AG, není ani po patnácti letech k dispozici. Vyžadovalo by
vlastní napájení a bylo by podstatně dražší. STANISLAV HÁJEK

ans-Joachim Welsch,
předseda dopravního
výboru německé hospodářské asociace, se na společném zasedání s Deutsche
Bahn v rámci hodnocení
přeprav oceli vyjádřil, že
přeprava jednotlivých nákladních vozů je důležitou
činností evropských železnic. Současně zdůraznil, že
tato přeprava musí být nejen zachována, ale také modernizována, aby měla budoucnost v celé Evropě. Pro
mnoho odvětví je doprava jednotlivých nákladních
vozů nebo malých vozových
skupin nenahraditelná. Například německý ocelářský
průmysl tak odesílá každý
druhý nákladní vůz. (sh)

ze světa
Vznikl nový
společný podnik
Nový společný
podnik, který
založil finský dopravce VR a ruský podnik Freight
One Company PGK (dceřiná
společnost RŽD), se jmenuje Freight One Scandinavia.
Svým zákazníkům hodlá
nabízet exportní, importní a tranzitní dopravu mezi
Finskem a Ruskem jednotlivými vozy i ucelenými vlaky. Šéf logistiky koncernu
VR Erik Soederholm uvedl:
„Nabídkou více transportů do Finska a přes Finsko
do Ruska reagujeme na přání našich zákazníků“.

Železnice Rigi
je ve svazu GA
Téměř čtyři sta
tisíc vlastníků švýcarského komplexního
předplatného (svaz
GA = General Abo) může
nyní jezdit ozubnicovou železnicí Rigi bez nutnosti zakoupení další jízdenky. Dosud se muselo na této dráze doplácet k předplatnému
GA poloviční jízdné. Nabídka platí i pro turisty, kteří cestují na tzv. Swiss Pass.
Ustanovení se týká nejen
obou ozubnicových železnic
z Arth-Goldau a Vitznau,
ale i lanovky ze stanice
Weggis.
(sh, kla)
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SERVIS

Ubytování v Černé Hoře

DOVOLENÁ 2010

Super ceny již od 200Kč za os./den
Mgr. Ivana Matoušková cestovní agentura JULIA, tel. 606 222 550,
371 751 868, e-mail: julia.ca@seznam.cz, www.julia-ca.wz.cz

321 ESCAPE CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Lenka Jandošová, Dominikánská 1, 301 00 Plzeň
Všechny destinace dostupné vlakem.

DOVOLENÁ V ITÁLII
CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE, MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, vilky, bungalovy přímo u moře,
plážový servis, bazén – to vše v ceně bez dalších příplatků a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707, www.susanna-viaggi.cz

Zájezdy pro fandy železniční dopravy
• Švýcarské horské železnice, 22. 6.–27 .6.
Přírodní krásy Švýcarska trochu jinak, a to vlakem, lanovkou
či zubačkou.
Autobusem do Švýcarska, dále pak vlakem po trase
nejznámějšího alpského panoramatického vlaku – Glacier
(ledovcový) Expresu po trase Chur – Zermatt s výjezdem zubačkou
na Görnergrat s výhledem na Matterhorn a Monte Rosa, další
trasa bude z Interlakenu pod Eiger, zubačkou do sedla Kleine
Scheidegg a tunelem vysekaným ve skále na Jungfraujoch.
V oblasti Lucernu pak výjezd nejstrmější ozubnicovou železnicí
na světě na Pilatus, další zubačkou na vrchol Rigi s návratem
jinou železnicí do Vitznau a lodí po Vierwaldstätter See.
Ubytování:
3x Švýcarsko na jednom místě
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Strava:
vlastní s možností doobjednání večeří
Cena:
12 500 Kč, z toho záloha 2 000 Kč.
V ceně je zahrnut i tzv. Swiss Pass, se kterým je
možné 4 dny neomezeně cestovat po Švýcarsku
vlakem, poštovními autobusy nebo lodí.
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.
• INNOTRANS – světová výstava železniční techniky Berlín,
23. 9.–25. 9.
Největší světová výstava kolejových vozidel a všeho, co souvisí
s dopravou po kolejích.
Výstavě je věnován celý pátek – den pouze pro profesionály
v oboru. V sobotu může návštěva výstavy pokračovat a nebo je
možné navštívit technické muzeum v Berlíně a prohlédnout si
centrum německého hlavního města. Po cestě bude ještě zastávka
v dopravním muzeu v Drážďanech.
Ubytování:
2x Německo, hotel Formule 1, dvoulůžkové pokoje.
Strava:
vlastní
Cena:
4 100 Kč, z toho záloha 2 000 Kč.
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Ústí n. L.
• Cykloturistika – Německo – kolem Mosely a Rýna,
30. 6.–6. 7.
Pohodová cyklistika vhodná pro celou rodinu kolem řeky Mosely.
Začátek v historickém Trieru, konec výletu na soutoku Mosely
a Rýna v Koblenci. Zažijeme jedinečnou přírodní scenérii údolí
Mosely a Rýna s těmi nejpříkřejšími vinicemi, strážními hrady či
známou skálou Loreley. Prohlédneme si historická města – Trier,
Koblenz, Mohan a mnohá vinařská městečka – Bernkastel – Kues,
Traben, Trarbach, Cochem, Bacharach.
Ubytování:
6x Německo – možnost výběru noclehů buď
ve vlastních stanech v kempu, anebo v penzionu
či apartmánech.
Strava:
vlastní
Cena:
4 800 Kč, z toho záloha 2 000 Kč
Nástup do busu: Šumperk, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.
Informace a přihlášky:
Cestovní kancelář PRADĚD Inter, Valová 2, 789 01 Zábřeh
Tel./fax: 583 411 083; e-mail: valnoha@ckpraded.cz;
www.ckpraded.cz

UPOZORŇUJEME NAŠE KLIENTY, ŽE DLE SDĚLENÍ ČD
V LETOŠNÍM ROCE NEPOJEDE JADRAN EXPRES.

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu. Cena 6 390 Kč
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur),
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu a odjezdu,
vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup na termální
koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet
Pompeje+Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta (individuální
pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu), vlakovou dopravu.
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Wien – Roma
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich
rodinní příslušníci FIP: ÖBB a FS. Poslední volná místa!!!
• 20.–28. 3. Madrid a jeho okolí. Cena 5 990 Kč zahrnuje:
4x ubytování, 7x místenku včetně příplatků, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna – Wien 570 Kč
(820 Kč), Port Bou – Madrid 330 Kč, Madrid – Port Bou 330 Kč (nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci
ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE, rodinní příslušníci FIP: ÖBB, FS
a RENFE a 50% FIP pro průjezd Francií.

Jarní vlakové poznávací zájezdy

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování 2x snídani, 3x místenku, služby vedoucího
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta,
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko
Berlin – Paris 450 Kč, Paris – Berlin 450 Kč (nutno objednat při
sepsání cestovní smlouvy). Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP:
DB, SNCF, rodinní příslušníci a důchodci ČD: 50% FIP na průjezd
Německem a Francií (výhodnější je brzký nákup jízdenek).
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ITÁLIE
Hotely s polopenzí – os./týden:
• ostrov ISCHIA 2* hotel 4 750 Kč, 3*hotel 6 090 Kč, 4*hotel 7 250 Kč
• PALMOVÁ RIVIERA – Rimini, Pesaro, Fano 3*hotel 6 990 Kč
• KALÁBRIE – Diamante 2*hotel 6 590 Kč, Capo Vaticano 3* HTL 7 390 Kč
Apartmány s vlastní stravou – APT/týden:
• KAMPÁNIE – Agropoli 8 390 Kč
• PALMOVÁ RIVIERA – San Benedetto 4 690 Kč
• KALÁBRIE – Scalea 4 890 Kč, Tropea 4 990 Kč
• SALENTO – Gallipoli 3 590 Kč
• SICÍLIE – Portorosa 6 650 Kč
Ubytování se snídaní – os./noc:
• SICÍLIE – Taormina penzion 720 Kč
• TOSKÁNSKO – S. Vincenzo 3* HTL 790 Kč
ŠPANĚLSKO
Hotely s polopenzí – os./týden:
KATALÁNSKO
• Malgrat de Mar 3* hotel 4 190 Kč, 4*hotel 5 950 Kč
• Pineda de Mar 3*hotel 3 850 Kč, Calella 3*hotel 4 190 Kč
ŘECKO
ostrov ANDROS 7 600 Kč APT/týden, 3*hotel 8 750 Kč/os. s polopenzí
Organizované zájezdy VLAKEM:
• ISCHIA – Termální ráj
11. 6–20. 6., 10. 9.–19. 9.
• Kouzelné ŠPANĚLSKO
11. 6.–20. 6., 3. 9.–12. 9.
• Západní Sicílie – exotická, mystická
9. 6–19.6.
• Řím – věčné město
19. 5.–23. 5., 6. 10.–10. 10.
• Costa del Sol a perly Andalusie
13. 10.–24. 10.
• Maďarská vína a termály
27. 5.–31. 5.
• Grand prix lokomotiv a termály Györ
16. 9.–20. 9.
• Maďarské termály – Bük, Sarvar
19. 5.–23. 5.
• Gyula – termální perla Velké nížiny
24. 9.–28. 9.
• Klobásový festival a termály
27. 10.–31. 10.
• Švýcarsko – Kouzlo hor
16. 6.–20. 6.
• Švýcarsko – Od ledovce k palmám
7. 9.–12. 9.
• Polsko – Lodě na kolejích – světový unikát 27. 7.–1. 8.

7 390 Kč
6 690 Kč
10 990 Kč
3 990 Kč
9 590 Kč
3 990 Kč
3 990 Kč
2 990 Kč
3 790 Kč
3 790 Kč
3 790 Kč
4 790 Kč
4 990 Kč

Kompletní a podrobnější informace najdete v našem katalogu
a na letácích, které Vám rádi zašleme.
KONTAKT: tel: 377 917 476, 774 569 321,
e-mail: 321Escape@321Escape.cz, www.321escape.cz

Jesenická 1, Praha 10, PSČ 106 00
nabízí absolventům ZŠ možnost studia:
ve čtyřletém studijním oboru (s mat. zkouškou)
Provoz a ekonomika dopravy
se zaměřením železniční doprava a přeprava.
Studijní obor pro zájemce o práci na železnici
a ve všech druzích dopravy a přepravy.
Po absolvování možnost zaměstnání u ČD, a. s.,
a jejich dceřiných společností v různých funkcích
v dopravě a přepravě. Pro nejlepší žáky možnost zapojení
do stipendijního programu ČD, a. s.
Další informace o tomto oboru i o ostatních studijních
a učebních oborech a o dnech otevřených dveří
na http://www.ssesp10.cz nebo info@ssesp10.cz
a na telef. číslech 222 351 007 a 222 351 000

CALABRIA, ITALIA

KUŘÁCI

RESIDENCE SOLEMARE,
Záruka slunečného počasí
a čisté moře
Apartmány u moře už
od 3 500 Kč za apartmán
na týden
Informace CZ
Tel.: 602 386 892, 724 888 985
Informace SK – ústředí
Tel.: 00421 903 311 652
00421 263 822 136
e-mail: solemarepost@gmail.com
www.solemare.szm.sk

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

zimní pobyty
Rekreační A ŠKOLICÍ
STŘEDISKO v Jizerských horách
nabízí zimní pobyty. Cena 280 Kč
s možn. polop. Pokoje s vl. soc.
zař. Děti sleva.
Tel. 483 381 091, 731 473 259.

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2850 Kč na osobu
3750 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
SOZOPOL
2850 Kč na osobu
3990 Kč na osobu
4250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
2-lôžková izba
6500 Kč
9100 Kč
9900 Kč
3-lôžková izba
6800 Kč
10800 Kč
11700 Kč
4-lôžková izba
7600 Kč
13700 Kč
14500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
• 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimo sezóny 2400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez ceny
za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk
alebo osobne v kancelárií na ŽST Kys. N. Mesto
alebo na telefónoch 00421/41/4211620 alebo želez. telefón 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442
alebo emailom: ckkt@stonline.sk.
• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x
večeři, 2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce
v horách, služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy,
místní průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem,
terénním vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní
pojištění klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní
příplatek: lehátko T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie – Vídeň
570 Kč – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky:
zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE A ONCCFM, rodinní
příslušníci s jízdenkou FIP: ÖBB, FS, RENFE a 50% FIP na SNCF,
vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav-hotel-přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu.
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien – Roma
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat
při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD,
jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS,
rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd
Rakouskem.

Autobusové jednodenní zájezdy

• 27. 3. Tropický park, cena 850 Kč, odjezd z Prahy.
• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč, odjezd z Českých
Budějovic.
• 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč odjezd z Českých Budějovic.
• 17. 7. Krimmelské vodopády, odjezd z Českých Budějovic.
Více včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

• Velký Meder – hotel Thermál – Buď fit – termín 25.–28. 3.
Cena 3 100 Kč/os. (běžná katalogová cena 3 550 Kč/os.)
zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, u každé večeře 0,2 l vína,
nealko nápoje, vstupenku se 2 vstupy denně na termál. koupaliště,
1x relax. masáž na koupališti, 1x relax. pobyt v solné jeskyni,
10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné restauraci
na koupališti.

Nové destinace
u moře na www.kamkoliv.eu
604 518 951

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář
Halmanová
nabízí:
Č. Hora, hotel**
od 3 990–5 890 Kč
lednice, balkon aj. + klimatizace
zdarma! 7, 8, 10 nocí, lehátko, taxa
-------------------------------------------Bulharsko
4 790–6 190 Kč – 9/10 nocí
vč. lehátka, transfer, taxy,
delegát, 2 lůž. pokoje,
4lůž. apartmá: balkon
TV, mini KK, lednice,
WC + sprcha aj.
-------------------------------------------Chorvatsko – Omiš – Nemira
s polopenzí
i bez, 2–3lůž. studia
2 990–3 990 Kč
-------------------------------------------Ubytování:
Itálie – Lido Adriano aj.
Rez. Tereza
4 660–15 600 Kč/apt 5 os.
Krátké zájezdy i pobyty
s poznáním
-------------------------------------------Ázerbajdžán + Irán
39 990 – FIP slevy
9.–25. 5. + 12.–28. 9.
tam letadlo + zpět vlak,
11x hotel**, 8x snídaně
-------------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku – 8.–11. 4. nebo
21.–24. 4. Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou penzi,
4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu, vstup
do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod., volný vstup do fitness,
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den. Dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma.
• Vysoké Tatry – hotel Hrebienok. Cena 4 295 Kč zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí, 3denní skipas, 30% slevu do AQUA RELAX
v hotelu Titris v Tatr. Lomnici, 20% na bowling v hotelu Hutník
v Tatr. Matliarích, možný pobyt na 7 nocí s polopenzí a se 6denním
skipasem za 7 795 Kč. Platí do 13. 2. 2010.
• Velká Rača – Oščadnica – penzion Villa Ludmila. Cena
4 170 Kč zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Nejlepší lyžování
na Slovensku, zastávka skibusu 2 min. od penzionu.

ČR

• Babylon Liberec, hotel Centrum. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje:
dvě noci ve **** hotelu, polopenzi, neomezený pobyt v aquaparku,
lunaparku a iqparku (i v den odjezdu!), pobyt ve VIP Sauna
Afrikana (vždy v pondělí, středa, pátek od 18 do 22 h), možnost
ranního plavání již od 8 h, pro děti od 3 let animační program.
KE KAŽDÉ DOSPĚLÉ OSOBĚ JEDNO DÍTĚ VE VĚKU DO 14 LET
ZDARMA! Akce platí pouze do konce března!
Více na www.cdtravel.cz/lasty.
• Hotel Krušnohor – 2 dny s Becherovkou. Celoroční cena
1 245 Kč/os. zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
2x snídani, míchaný nápoj za použití Becherovky, 1x lahev
Becherovky na pokoj (pro děti míchaný nealko nápoj), v den
příjezdu ovoce na pokoji, vstupenka do Muzea Jana Bechera
v Karlových Varech, poplatek městu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

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 až pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz,
www.cdtravel.cz
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pošta
Revizoři vzbudili
u lidí úsměv
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Národní dům plný tance

Antonie Kropáčková

Komplikovaný
návrat z Ruska

V

říjnu loňského roku
jsem se zúčastnil zájezdu do Vladivostoku. Během
zpáteční cesty se u mě bohužel projevila závažná nemoc. Chtěl bych proto tímto poděkovat svým kamarádům, Pavlovi Novotnému,
Václavovi Svobodovi a Jiřímu Stehlíkovi, za jejich
obětavost. Stejně tak děkuji
mým spolucestujícím a vedoucímu zájezdu. Díky nim
jsem se v pořádku vrátil
do České republiky.

Stanislav Balon

Lidský přístup
mile překvapil

P

racuji jako vedoucí vychovatelka v Domově
pro osoby se zdravotním postižením v Oseku u Strakonic. V domově žije asi 150
lidí a všemožně se jim snažíme zpříjemnit těžký život, a proto pro ně pořádáme výlety. Dosud jsme
s nimi na větší vzdálenosti jezdili autobusem, ale
nyní jsme se rozhodli pro
vlak. Výlet byl naplánovaný
na 20. ledna do Plzně, kde
jsme chtěli navštívit Muzeum strašidel a Muzeum
loutek. I pro zdravého člověka může být cesta z Oseka do Plzně hrozná, natož
pro 31 mentálně a zdravotně postižených. Z Oseka se
totiž jde asi půl hodiny pěšky do Radomyšle, potom lokálkou do Strakonic a nakonec ještě do Plzně.
Když jsme dorazili do Radomyšle, vláček zastavil,
vystoupil z něho průvodčí,
pozdravil, mile se usmál,
otevřel dveře a sdělil nám,
že tento vagon je připravený pouze pro nás. Pomohl
nám s nástupem a během
cesty sdělil, že ve Strakonicích na nás bude čekat autobus, kterým pojedeme
do Horažďovic. Při zpáteční cestě se mě pan průvodčí zeptal, kde budeme vystupovat, že chvilku počkají, než budeme všichni venku. A zase ten stejný úsměv
jako ráno. Jedním z našich
terapeutů je člověk, který
řadu let pracuje ve Sdružení zdravotně postižených.
Sám mi řekl, že se s takto
lidským a laskavým přístupem při přepravě zdravotně
a mentálně postižených se
ještě nesetkal.

Jaroslava Hrušovská

Poděkování a chválu si zaslouží
vlakový revizor Pavel Moudrý.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Tanvald – Smržovka
24. ledna

V

P

o sedmi letech jsem jela
vlakem a mile mne překvapilo vystupování zaměstnanců Českých drah.
Když jsem jela rychlíkem
z Ústí nad Labem do Chomutova, asi za Mostem
k nám do kupé přišel pár
revizorů. Slušně pozdravili
a zkontrolovali nám všem
jízdenky. Jedna paní naproti měla malého pejska, který všude po kupé pobíhal
a byl velice divoký. Když revizoři chtěli vidět jízdenku i pro něj, paní tvrdila, že byl celou dobu v tašce a že teď zrovna vyskočil.
Jeden z revizorů pak řekl,
že jízdenka pro psa na celý
den stojí jen 30 korun, že
to přece není tolik. Cestující nakonec řekla, „tak mi
tedy tu jízdenku prodejte,“
a ještě se usmívala. Při odchodu nám oba revizoři popřáli příjemný zbytek cesty. Líbilo se mi na tom,
že i takováto celkem nevděčná práce se může dělat s úsměvem a s profesionalitou. I když venku bylo
zrovna ošklivo a chumelilo, měla jsem z toho všechno velice hezký pocit. Jen
tak dál.

ibžd
odpoledních hodinách
na železničním přejezdu P5543 mezi žst. Tanvald
a Smržovka se střetl osobní
vlak 16230 s osobním automobilem Renault Clio, který
vjel nedovoleně na přejezd,
kde bylo v činnosti zabezpečovací zařízení bez závor.
Nikdo nebyl zraněn, celková
škoda byla odhadnuta na 35
tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD
Ústí nad Labem.

Praha-Vršovice
27. ledna

V

ranních hodinách
ve vršovickém depu vykolejila při posunu lokomotiva 749.107-9 na točně. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 60 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

Újezd u Chocně
28. ledna

R

SMÍM PROSIT? Taneční parket byl volnější jen při tancích, které si vyžadovaly náročnější krokové variace. 

desátých let se jen změnil termín
na závěr ledna, protože i když se
uvažovalo o přesunu třeba na Žofín, rozhodl fakt, že tento dům je
historicky spjat se železnicí, přestože už ji dnes nemá ve svém názvu.“ Na slova prezidenta Unie železničních zaměstnanců navázal
i generální ředitel Českých drah.
„Těší mě, že ples železničářů má
již tradici a budu rád, když to tak
bude pokračovat. Národní dům je
velmi reprezentativní, všichni to
tu obdivují a myslím, že se v porovnání s jinými prostory v Praze nemá za co stydět.“ S odkazem na zaplněný parket Petr Žaluda poznamenal: „Je vidět, že železničáři mají tanec v krvi. Bude
velmi těžké se tam dostat.“

Poslední lednová
sobota patřila tradičně
reprezentačnímu
plesu železničářů.
Prostory Národního
domu na Vinohradech
v Praze zaplnilo více
než 700 hostů.

M

oderátor Tomáš Krejčíř
pozdravil hned na úvod
všechny zúčastněné slovy: „Dnes budu posunovačem celého večera a už se těším, jak se
tady přede mnou budou hýbat
vaše vagony.“ Pak už generální
ředitel Českých drah Petr Žaluda
a prezident pořádající Unie železničních zaměstnanců Vladimír
Honzák přivítali přítomné hosty,
mezi nimiž nechyběli ani kolegové ze Slovenska, Maďarska, Francie, Švýcarska a Velké Británie.
Parket v největším sále – Majakovského – se zaplnil hned od prvních taktů v podání muzikantů z MOONDANCE ORCHESTRY
Martina Kumžáka. Výbornou atmosféru a zaplněné taneční prostory bylo možno zaznamenat
také v dalších sálech, které patřily vyznavačům lidové muziky
a country.

ROZHOVOR. Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda (druhý
zprava) využil ples i k neformálním setkáním.

Železničáři mají
tanec v krvi

Jak konstatoval Vladimír Honzák, současné plesy navazují na podobné společenské akce,
které se pořádaly vždy koncem
září v rámci někdejšího svátku železničářů. „Už tehdy se pořádaly zde, tedy v Ústředním kulturním domě železničářů. Od deva-

FOTO MICHAL MÁLEK (4x)

Mezi sólisty na pódiu vystoupil
také Ondřej Ruml.

Tomáš Krejčíř se svou taneční
partnerkou Janou Gonsiorovou.

Co způsobilo Pendolino

Také tentokrát jsme se mohli přesvědčit, že výběr moderátora nebyl náhodný. Vždyť Tomáš Krejčíř se může pochlubit vítězstvím
v taneční soutěži Bailando. Proto
si pozval profesionální partnerku Janu Gonsiorovou, aby spolu
předvedli salsu. Chvilku napětí
na začátku měla připravit zmínka o tom, že Jana ještě nedorazila kvůli zpožděnému Pendolinu.
Tomáš si tedy naoko vybíral náhradnici mezi přihlížejícími ženami a spoléhal na jejich ostych.
Ten však nechyběl odvážné Oxaně, která okamžitě vystoupila
z řady a nabídla se „opožděnou“
tanečnici nahradit... Bylo na Tomášovi, aby se z nečekané situace dokázal vyvléct. Nejprve tedy
musel odmítnout tancechtivou
vyzývatelku a společně se svou
stálou partnerkou předvedl, že
mu ani tanec není cizí.
PAVEL TESAŘ

áno na železničním
přejezdu P4867 v obvodu
žst. Újezd u Chocně se střetl nákladní vlak Pn 63440
s osobním automobilem
Nissan Terrano, který nedal
přednost vlaku na přejezdu
zabezpečeném výstražnými kříži a značkou Stůj, dej
přednost v jízdě. V čele vlaku byla lokomotiva 163.009-2. Řidič automobilu svému
zranění na místě podlehl,
celková škoda byla odhadnuta na 300 tisíc Kč. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště Česká Třebová.

Čerčany
28. ledna

P

řed půlnocí v žst. Čerčany oznámil strojvedoucí osobního vlaku 2559,
že na střeše osobního vlaku 2558 leží osoba. Po ohledání bylo zjištěno, že sedmnáctiletý mladík byl usmrcen elektrickým proudem
z troleje. Událost šetří
RIBŽD Praha.

Kolín
29. ledna

N

ad ránem na železničním přejezdu P5901
u zastávky Kolín místní nádraží se střetl osobní vlak
22200 s kamionem Scania,
který vezl nové osobní automobily Toyota Yaris. Na přejezdu v té době bylo v činnosti zabezpečovací zařízení bez závor. Vozidlo předjíždělo jiný kamion a narazilo do pravého rohu motorového vozu 810.616-3. Následkem bylo vykolejení
motorového vozu a Regionovy 814/914.080. Kromě řidiče kamionu, který byl lehce
zraněn, nikdo další zraněn
nebyl. Celková škoda byla
odhadnuta na 5,5 milionu
korun. Událost šetří RIBŽD
Praha. 
(MirKo)

Držel ve svých rukách lidské životy
Hodonínský
vlakvedoucí Petr
Doupovec loni zabránil
střetu motorové
soupravy s autem
uvízlým na přejezdu.

ním dispečinkem v Brně. Požádal
jsem kolegy, aby v daném úseku
zastavili provoz,“ pokračuje Doupovec.

Co ukrýval vnitřek vozu

U

dálost, na kterou Petr Doupovec jen tak nezapomene, se odehrála na trati
255 poblíž zastávky Brumovice.
Na konci loňského léta jel vlastním vozem do práce, a protože
měl dostatek času, vydal se nejdříve za známými. Najednou ho
upoutalo červené auto, které jakoby stálo v poli.

Zastavte provoz,
na kolejích uvízlo auto!

Když dojel blíž, zjistil, že automobil uvízl na kolejích asi třicet metrů za železničním přejezdem.
Kolem nervózně popocházela
žena. „Podle mě byla v šoku, ne-

MÍSTO ČINU. Petr Doupovec stojí na kolejích, kde na konci loňskéFOTO autor
ho léta objevil havarovaný automobil.
dokázala mi ani vysvětlit, jak se
na trať dostala,“ vypráví dvaatřicetiletý vlakvedoucí. Vše naznačovalo tomu, že řidička nezvládla smyk. „Vypadala duchem nepřítomná. Ze své praxe už vím,

že takto lidé reagují v posttraumatickém šoku. Když jsem se jí
ptal, zda volala policii, odpověděla, že ne, že nikam volat nechce. Tak jsem hned použil služební mobil a spojil se s regionál-

Jenže už bylo pozdě. Ze stanice Kobylí na Moravě vyjel motorový osobní vlak. Na přejezdu se
spustila varovná zvuková a světelná signalizace. „K velkému
štěstí se jednalo o vlak ve směru
na Hodonín. Z té strany je u Brumovic delší rovný úsek. Tím pádem strojvedoucí včas zaznamenal moji signalizaci Stůj, zastav
všemi prostředky a dokázal zastavit vlak ještě před přejezdem. Nechci ani pomyslet, co by se dělo,
kdyby přijížděl z opačného směru,“ říká Petr Doupovec.
Tím ale příhoda neskončila.
Další šok přišel ve chvíli, kdy se
pohotový zaměstnanec ČD podíval dovnitř havarovaného auta.
Seděly tam dvě děti ve věku dva
a čtyři roky. „Hned jsem k nim

přiběhl a oba chlapce odvedl
mimo kolejiště.
Potom jsem se s kolegou Pavlem Viskupem, který doprovázel motorový osobní vlak, pokusil uvízlý automobil vytlačit,“
pokračuje ve vyprávění Doupovec. Bohužel tato snaha vyzněla
naprázdno. Pomohla ale náhoda. Zanedlouho projížděli přes
přejezd zaměstnanci údržby silnic s velkou dodávkou s vyšším
podvozkem. Za pomoci tažného
lana poškozený vůz společně vytáhli poměrně rychle na bezpečné místo.
Nakonec celý příběh dopadl poměrně dobře. Motorový
vlak nabral jen dvacetiminutové zpoždění a po výměně proraženého kola odjelo po vlastní ose
i havarované vozidlo. Vlakvedoucí Petr Doupovec byl za svůj příkladný čin oceněn generálním
ředitelem Českých drah u příležitosti Dne železnice.
Martin Harák
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za poznáním

kam jet
Výměnná setkání
na Masaryčce

5/2010

Originální bar v Horní Lipové

V

ýměnná setkání patří
mezi tradiční akce Klubu železničních cestovatelů. Nyní se konají v kulturním sále v první patře pražského Masarykova nádraží.
Je možno zde koupit, vyměnit, ale také prodat předměty s železniční tematikou,
zejména knihy, jízdní řády,
jízdenky, mapy, fotografie,
modely a modelářské potřeby. Začátek setkání je vždy
v 7 h, konec v 11 h. Pro prodejce se otevírá kulturní sál
již v 6.30 h. Nejbližší termíny výměnných setkání
KŽC jsou 13. února, 13. března a 10. dubna. Základní
vstupné je 25 korun. Přístup
do kulturního sálu je z ulice
Hybernské.

FOTO www.lesnibar.cz (2x)

co je lesní bar

Pára do lázní
vyjede v březnu

N

a začátku stál záměr místních lesáků zpříjemnit cyklistům a turistům namáhavé
výlety do kopců pomocí vkusných odpočívadel a přístřešků.
Postupně se zrodil nápad osadit tato místa i žlaby, ve kterých studená pramenitá voda
chladí nápoje. K dispozici je nejen nealko a energetické drinky,
ale na své si přijdou i milovníci
pěnivého moku.
Pro získání bližších informací
navštivte internetovou adresu
www.lesnibar.cz.

K

arlovarský lázeňský parní vlak vyjede v sobotu
20. března ze saského Radebeulu přes stanice Dresden Hbf, Děčín hl. n., Ústí
nad Labem hl. n. a Chomutov do Karlových Varů
a zpět. V čele soupravy bude
až na české území supět
nákladní parní lokomotiva řady 50.3610 DR. Z Děčína pojede Podkrušnohořím
až do Karlových Varů česká Šlechtična 475.179. Průjezd vlaku si jistě nenechají ujít domácí milovníci parních lokomotiv, a tak jim
napovíme, že z Drážďan by
vlak měl vyjet deset minut
před sedmou hodinou. Příjezd do Karlových Varů je
asi ve 12 hodin, odjezd zpět
pak v 17.30 hodin.

Po stopách
zrušených drah

O

bdobí od podzimu
do jara, samozřejmě
s výjimkou dní, kdy krajinu
zakryje sníh, je vzhledem
k minimálně vzrostlé vegetaci ideální pro všechny železniční archeology, pátrače po někdejších úzkorozchodných drahách a poutníky po zrušených tratích.
K poctivému absolvování lokality je třeba pečlivá teoretická průprava, včetně zásobení se mapami a nastudování podkladů. Když sníh
putování nedovolí, je možno se vrhnout na dostupné
zdroje a procházet se alespoň „prstem po mapě“. Jakousi povinnou biblí zájemců o zaniklé dráhy a drážky
je Atlas drah České republiky (druhé vydání, rozšířené i o městskou dopravu,
vydalo nakladatelství Malkus v roce 2007). Diskuze
k tématu najdete například
na http://www.k-report.
net/discus/messages/28/,
fundované články nabízí
Klub dráhařů, Pardubický
spolek historie železniční
dopravy či web archiv.kvalitne.cz.

Posílejte nám
své tipy

V

ážení čtenáři, zejména jízdy nostalgických
vlaků jsou záležitostí značně sezonní, a tak je běžné,
že jaro a časný podzim jsou
ve znamení přetlaku pozvánek a naopak nyní v zimě
jich bývá nedostatek. Podělte se s námi o pozvánky
na parní jízdy, výstavy železničních modelů, výměnná setkání, přednášky s dopravní problematikou a další. Stačí třeba jen upozornit
na webový odkaz. Své tipy
můžete posílat na e-mail
NavratilM@gr.cd.cz.
(kžc, JRtrain, mn)

Při cestě do Jeseníků
se vyplatí vyšetřit si
jeden den na návštěvu
Horní Lipové a jejího
kouzelného okolí.
Díky unikátnímu baru
nemusíte mít strach, že
umřete hladem a žízní.

šení, přičemž nejvyšším bodem
trati je zastávka Ramzová (760 m
n. m.), lyžařské centrum, které je
nejvýše položeným místem v ČR,
kde zastavují i rychlíky. Právě pro
svůj horský charakter t bývá tento úsek trati nazýván Slezským
Semmeringem.

P

V muzeu je vystavena sdělovací
a zabezpečovací technika, železniční modely, dokumenty, fotografie, jízdenky a návěstní pro-

řekvapeni budete hned
na nádraží. V bývalém
ústředním stavědle železniční stanice Horní Lipová
je umístěno Muzeum Slezského Semmeringu. Popisuje historii horského úseku Branná – Ostružná – Ramzová – Horní Lipová
– Lipová Lázně na železniční trati
č. 292 Hanušovice – Jeseník, zprovozněné v roce 1888. Železnice zde
prochází několika údolími a tvoří úchvatné zákruty nad nimi.
Překonává je po viaduktech, přičemž jen na území Horní Lipové bychom jich napočítali šest.
Na trase mezi Brannou a Lipovou
překonávají vlaky značné převý-

V čekárně mají funkční
kachlová kamna

Na území horní
lipové překonává
trať údolí po
šesti viaduktech.
středky. Muzeum nabízí rovněž
možnost ovládání elektromechanického výhybkářského přístroje
z vlečky Kamenolom, dále obsluhy zařízení na označování historických lepenkových jízdenek

a kleští průvodčího. K dispozici
je také otisk pamětního razítka.
Klíč od muzea vám půjčí výpravčí. K muzeu patří i rekonstruovaná funkční kachlová kamna v čekárně. Pochází z drážní nocležny v žst. Lipová Lázně a byla postavena ještě za monarchie. Paní
výpravčí v nich každou sobotu zatápí.
Asi dva kilometry od nádraží
v Horní Lipové překvapí turisty,
cyklisty i lyžaře na jejich trase samoobslužný bar uprostřed lesa,
který funguje i v zimě. Už tři roky
se o něj stará lesník Václav Pavlíček. Návštěvníci si zde mohou odpočinout v otevřeném dřevěném
srubu v lese u potoka, něco pojíst, napít se, uvařit si kávu nebo
čaj. Pivo se chladí ve vodním korytu, v krabičce jsou uloženy tatranky, čokoláda a sušenky a někdy tu voní i svařák. Peníze lidé
nechávají ve volně přístupné pokladničce. To není sen, ale skutečnost v jednom údolí nad Horní
Lipovou v Rychlebských horách,
pár set metrů pod hraniční horou Smrk.

Nemám drobné,
zaplatím zítra

Ačkoli bar vybudovali ve výšce
750 metrů nad mořem, žádné
vysokohorské přirážky zde nezavedli. Doporučená cena cukrovinek je deset korun, nápoje jsou
o dvě koruny dražší. Nikdo zde
nehlídá, nikdo neinkasuje. Přesto bar dosud nezkrachoval. Peníze tu možná nechají i ti, kteří by to do sebe neřekli. Nemohou jinak. Někteří přesto na poctivost nevěří a peníze raději nechávají dole ve vesnici u maji-

V lesním baru se
navzdory výšce
750 m n. m. neplatí
žádná přirážka.
telů penzionů. Někdy se stávalo, že když se v kase nahromadilo třeba 250 korun a jeli tudy
místní, kteří lesníka znají, volali mu, že tržbu raději osobně přivezou. Někteří turisté využívali

dokonce bezhotovostní platební
styk a posílali dlužné dvacetikoruny z účtu na účet. Ale to opravdu není třeba. Jako důkaz poctivosti návštěvníků Lesního baru
slouží tenký proužek papíru s podepsaným vzkazem: „Holba IIII.
Zaplatím zítra. Nemám drobné,
jen tisíc korun.“ Občerstvení je
občas připraveno také u posezení pod Fořtovým smrkem, který
je nejvyšší v celých Rychlebských
horách.
Zásobování občerstvovacích
stanic zabere Václavu Pavlíčkovi hodinu denně, v létě i třikrát
tolik. Ráno, když jde za prací
do lesa, nejdříve zatopí bukovým
dřevem v krbu. Kolik proviantu
už tam nanosil, ale netuší. Nevede si žádné statistiky, a to i přesto, že občerstvení dotuje ze svého.
Proč to všechno dělá? Tráví sice
celé dny v lese, ale rád je v kontaktu s lidmi z celé republiky i ze
světa a rád jim vyjde vstříc poskytnutím občerstvení v příjemném lesním prostředí. Potkal tu
dokonce dívku až z australského
Brisbane.
JIŘÍ JUNEK

SEMMERING. Díky okolnímu horskému prostředí a řadě táhlých oblouků se trať podobá své slavné
předchůdkyni v Rakousku. Proto jí na nádraží v Horní Lipové zřídili muzeum. 

FOTO AUTOR (4x)

Neobyčejný kopec s neobyčejnou dráhou
Na okraji Lince za řekou
Dunajem vyrůstá řada
kopců. Jedním z nich
je Pöstlinberg. Už od
mostu Nibelungů ho
poznáte podle kostela
na jeho vrcholu.

P

östlingberg je poutním
a výletním místem pro obyvatele hornorakouské metropole. Cestu jim už od roku 1898
ulehčuje elektrická dráha, jakási
horská tramvaj vedená na vlastním tělese. Původně začínala
poblíž místního nádraží ve čtvrti Urfahr, odkud prudce, ve stoupání až 10,6 procenta, stoupala

v délce téměř 3 kilometrů pod samotný vrcholek. Svou nezaměnitelnou tvář, včetně starých dvounápravových vozů s kladkou, si
udržela více než 100 let.
Teprve nedávno bylo rozhodnuto o modernizaci a vylepšení.
Současná Pöstlinbergbahn tak
změnila o deset milimetrů rozchod a přizpůsobila se městské
tramvaji. V Urfahru byly propojeny koleje a na centrálním náměstí Hauptplatz, nedaleko barokního morového sloupu, vznikla nová koncová kolej. Staré dvounápravové vozy nahradily moderní nízkopodlažní jednotky s oblými tvary. Při cestě na Pöstlinberg
tak už nemusí výletníci přestupovat u jeho úpatí, ale vyráží přímo
z centra Lince.

Nové soupravy mohou jezdit až
FOTO AUTOR
do centra Lince.

Novým tramvajím slouží původní vozovna v Urfahru. Své
nové poslání našla i někdejší
dolní stanice dráhy. Jedna z kolejí vozovny a bývalá stanice totiž
zůstaly zachovány pro staré vozy
a slouží jako muzeum dráhy.
Při cestě Pöstlinbergbahn je
možné navštívit místní zoo –
Tiergarten. Přestože byla otevřena až v roce 1980, žije v ní již
na 600 zvířat reprezentujících 120
druhů. Na vrcholu kopce Pöstlinberg čeká na výletníky také několik cílů. Samozřejmě mezi ně
patří úžasná vyhlídka na město
a ohyb Dunaje. Z výšky lze pozorovat jak klidné centrum, o kterém by nikdo neřekl, že patří jednomu z nejprůmyslovějších měst
Rakouska, tak v dáli vyčnívající

komíny průmyslové části města s největšími rakouskými železárnami.
Dominantou kopce přímo nad
vyhlídkovou plošinou je poutní
barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné, který byl dokončen
v roce 1748. Dnes již ho nenavštěvuje tolik poutníků jako v minulosti, stále však patří mezi nejoblíbenější svatební místa v Linci
a okolí. Především pro děti bude
atraktivní Grottenbahn, tajemné
místo se scénami z různých pohádek. Z vrcholu lze podniknout
také příjemnou procházku zpět
do centra města, a pokud je na vrcholku sníh, lze na jeho svazích
i sáňkovat nebo ho jen tak sjet
na igelitovém pytli.
Petr Šťáhlavský

