Sportovní soutěž
po dobu
olympiády
na www.cd.cz
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Přicházejí
návěstní terčíky

Společnost
ÖBB čelí krizi

I muži v uniformě
skládají básně

Vlakové čety dostanou
od března pomůcku pro
vypravení vlaku. STRANA 4

Rakouský národní dopravce
musí řešit vážné ekonomické
problémy.
STRANA 5

Martin Vídeňský se stal
respektovaným autorem
poezie.
STRANA 7

krátce

sloupek
Jaká je cena
informace

Projekt na zvýšení
bezpečnosti

Z

důvodů zvýšení bezpečnosti jsou v rámci pilotního projektu od 1. 2. do 30.
4. vybrané vlaky doprovázeny dvoučlennou hlídkou bezpečnostní agentury SECURITAS ČR nebo
HPF CLEAN. Členové hlídky se při/po nástupu na vlak
ohlásí u vlakového doprovodu, kterému se prokáží Průkazem pro bezplatnou přepravu a zaměstnaneckým
průkazem. Pracovníci agentur mají za úkol monitorovat okolí, preventivně působit proti krádežím a poškozování majetku, v případě
rizika napadení mají i zasáhnout. Budou také asistovat při kontrole jízdních dokladů, ukládání pokut či vylučování z přepravy.

Rekordní zájem
o autovlaky

Sněhová kalamita
prokázala význam
kvalitních a včasných
informací určených
pro cestující.

M

á smysl podrobně hlásit, jaký je důvod zpoždění vlaku? Kudy spoj pojede odklonem a nebo že vlak
je odřeknut z důvodu nepříznivých povětrnostních
podmínek? Má. A to i teh-

Michal
Štěpán
Ředitel KCOD
Pardubice

INVESTICE. V regionální dopravě České dráhy dlouhodobě pořizují moderní CityElefanty, které jezdí ve středních Čechách a na Ostravsku.
Nová vozidla se již v dohledné době objeví i v dalších regionech, nejdříve na Liberecku a Vysočině.

FOTO MICHAL MÁLEK

Nakupujeme nové vozy
A

utovlaky Českých drah
loni přepravily rekordní počet 13 061 vozidel. Proti
roku 2008 je to nárůst o 9,5
procenta. Nejvíce byl v roce
2009 využíván noční autovlak mezi Prahou a Košicemi, na kterém ČD přepravily celkem 5 868 vozidel.
Druhá příčka patří spojení
Prahy a Popradu s 5 071 přepravenými vozidly. Na sezonní spojení Prahy s pobřežím Jaderského moře naložilo vůz 793 motoristů.

Sportovní soutěž
k olympiádě

V

souvislosti s olympiádou pořádají České dráhy jako partner našich běžců sportovní soutěž. V den
zahajovacího ceremoniálu,
12. února, budou na stránkách www.cd.cz zveřejněny tři otázky z oblasti běžeckého lyžování. Výhrou je zájezd pro dvě osoby na mistrovství ČR v běhu na lyžích,
které se koná 25.–28. března
v Horních Mísečkách. Šťastného výherce vylosuje ze
správných odpovědí reprezentant Lukáš Bauer.

Jak jsme jezdili
včas v lednu

V

lednu dojelo do cíle bez
zpoždění celkem 182 614
osobních vlaků ČD, což
představuje 84,56 procenta spojů. U vlaků SuperCity
činil tento podíl 66,17 procenta. V kategorii se zpožděním do 15 minut skončilo 23 115 vlaků, tedy 10,7 procenta. Celkem 6 183 vlaků
(2,86 procenta) dojelo o 16 až
30 minut později. Zpoždění v rozmezí 31 až 60 minut
vykázalo 2 659 vlaků (1,23
procenta). Nejhůře dopadlo
1 393 spojů (0,65 procenta),
které se opozdily o více než
hodinu.
(red, tis)

V průběhu letošního
roku České dráhy
vyhlásí výběrová řízení
na nákup zcela nových
nízkopodlažních vozů
určených pro regionální
tratě. V případě kraje
Vysočina a Liberecka
již byly firmy s touto
nabídkou osloveny.

Č

eské dráhy v pondělí 8. úno-
ra vyhlásily výběrová říze-
ní na nákup zcela nových
vozidel. Půjde celkem o 33 nízkopodlažních motorových vozů,
17 jich bude jezdit na Vysočině a dalších 16 bude nasazeno
do provozu v Libereckém kraji.
V průběhu roku budou vypsána
další výběrová řízení na nákup
zcela nových nízkopodlažních
motorových i elektrických regionálních vlaků také pro ostatní
regiony. Půjde například o pořízení obdobného nízkopodlažního motorového vozu pro Pardubický kraj.

Modernizace starých
vozů nám nestačí

České dráhy realizují rozsáhlý modernizační program regionálních vlakových souprav, který
odstartovaly především soupravy Regionova. Ty vznikají modernizací starších motorových a přípojných vozů ze 70. a 80. let minulého století. České dráhy ale
také avizovaly potřebu nakoupit zcela nové moderní soupravy, které nahradí část starších
vozidel.

hodnota již
vyhlášených
zakázek je asi
1,78 mld. korun.

V jednotlivých regionech tak
počítají s nasazením různých
typů moderních vlakových souprav. Koncepce obnovy vychází ze tří základních typů vlaků,
které budou dále modifikovány
podle potřeb jednotlivých regionů. České dráhy tak plánují nákup těchto typů vlaků, na která

SPECIFIKACE
PRO výrobce

V

šechny vozy budou nízkopodlažní. Počítá se
rovněž s prostorem pro přepravu velkých zavazadel
(kočárky, lyže, sáňky), vybavením pro vozíčkáře – včetně bezbariérových toalet
s uzavřeným systémem. Cestující především v letním období ocení i zabudovanou
klimatizaci.

1

Motorový vůz o kapacitě
cca 70 míst a rychlosti 100
až 120 km/h.

2

Dvouvozová motorová jednotka o kapacitě cca 120
míst a rychlosti 120 km/h.

3

Jednoposchoďová elektrická jednotka modifikovaná podle určení pro jednotlivé regiony s různým počtem vozů (obvykle od 3
do 5 vozů), kapacitou od 160
do 320 míst, rychlostí do 160
km/h a různými systémy napájení, resp. jejich kombinací.

vyhlásí otevřená zadávací řízení již v průběhu letošního roku.

Vlastnosti a výhody

V prvním případě se jedná o nízkopodlažní motorový vůz o kapacitě asi 70 míst s rychlostí 100 až
120 km/h. Ve druhém bude veřejná soutěž vyhlášena na nízkopodlažní dvouvozovou motorovou jednotku o kapacitě přibližně 120 míst a rychlosti asi
120 km/h.
Pro jednotlivé regiony pak České dráhy chtějí nakoupit nízkopodlažní jednoposchoďové elektrické jednotky modifikované
podle určení s různým počtem
vozů (obvykle od 3 do 5), kapacitou od 160 do 320 míst, rychlostí
do 160 km/h a různými systémy
napájení, resp. jejich kombinací.

Kde budou jezdit

„Co se týče kraje Vysočina a Libereckého kraje, bylo již rozhodnuto o pořízení celkem 33 nových
vozů,“ říká k plánované modernizaci železničních vozidel náměstek generálního ředitele pro
osobní dopravu Antonín Blažek.
Pokračování na str. 2

Víkendoví lyžaři míří na Vysočinu
Milovníci zimních
sportů a radovánek
využívají současného
počasí a vyrážejí
vlakem za sněhem.

V

blízkosti známých lyžařských center Harusův kopec a Ski-areál u Nového
Města na Moravě najdeme zrenovovanou železniční zastávku.
Zdejší budova, postavená v roce
1942, připadla před osmi lety
nově vzniklé Správě dopravní
cesty Jihlava, která se postarala
o její důkladnou rekonstrukci.

Místo bytu
slouží restaurace

V roce 2002 proběhla první část
stavebních prací, které spočívaly v adaptaci bytových prostor na restauraci se sálem pro
hosty, barem, kuchyní a sklady
s rampou. Opravena byla i vnější omítka. „Před třemi lety se
v souvislosti se zrušením stálé

služby osobního pokladníka došlo k rozšíření restaurace o toalety pro cestující a nevyhovující
vytápění z pevných paliv přešlo
na vytápění elektrokotlem,“ říká
přednosta Správy budov a bytového hospodářství Jihlava Miloslav
Beneš. Cestujícím slouží chráněné místo pod přístřeškem u budovy, v době otevření restaurace samozřejmě mohou využít zádveří
a vytápěné prostory.
Podle přednosty Beneše byly
na zastávce nově zpevněny plochy sloužící cestujícím k přístupu do vlaků. V letošním roce se
plánuje výstavba kanalizační
přípojky objektu a ve spolupráci
s provozovatelem restaurace pak
i instalace bezpečnostních kamer, protože i tato budova byla
několikrát cílem nájezdu vandalů a zlodějů.
Podle údajů z listopadového
sčítání v průběhu celého dne nastoupí a vystoupí v Novém Městě na Moravě zastávce v pracovní
dny okolo 250 až 300 cestujících.
O víkendech jsou tyto počty asi

o třetinu menší. „Zastávka slouží nejen obyvatelům přilehlého
sídliště, ale zároveň pacientům
a návštěvníkům tamní velké nemocnice, která se nachází jen několik desítek metrů od peronu.
O zimních víkendech zde potkáte hodně lyžařů a snowbordistů,
v létě pak naše vlaky vozí cyklisty,“ informuje ředitelka KCOD
Jihlava Lenka Horáková.

Akviziční sleva pro
časově výhodné spojení

Od nového jízdního řádu jezdí vlaky ze Žďáru nad Sázavou
do Nového Města na Moravě, až
na malé výjimky, v hodinovém
taktu. Navíc jsou navázány na brněnské rychlíky. „V těchto spojích platí akviziční sleva v trase Nové Město na Moravě – Žďár
nad Sázavou – Brno. Jízdenka je
za stejnou cenu jako kilometricky kratší, ale časově jednoznačně delší spojení přes Nedvědici a Tišnov,“ doplňuje ředitelka
Horáková.
MARTIN HARÁK

dy, pokud ta či ona zpráva neukazuje dopravce jen
v příznivém světle. Během
zimní kalamity se význam
informovanosti zákazníka
ukázal naplno. Cestující považovali za cennou každou
relevantní informaci, podle měnící se dopravní situace si totiž mohli operativně
plánovat další trasu nebo
se i vzdát jízdy. Velmi užitečná je i nová aplikace pro
terminály UNIPOK. Zvláštní okno samo upozorní pokladní na mimořádnost
na trase, kudy chce cestující vydat jízdenku. Ten
může případná rizika cesty
lépe zvážit. V tu chvíli možná přijdeme o příjem za jedno jízdné, ale nabytá důvěra zákazníka má nesporně
větší hodnotu.
V obvodu KCOD Pardubice ve vazbě na stávající provozované technologie postupně doplňujeme informační systémy o další zařízení usnadňující zákazníkům informovanost o vlakových spojích. Loni v listopadu přibyl LCD monitor
v Přelouči, na přelomu roku
v podchodu v České Třebové,
nyní dokončujeme zapojení dalšího v Pardubicích hl.
n. V rámci finančních možností zvažujeme instalaci infosystémů i do dalších
stanic. Péče o zákazníka se
následně zúročuje i v poklesu stížností na oblast provozních nepravidelností.

anketa
Jezdíte na dovolenou
někdy vlakem?
HANA RADOSTNÁ

Používám ráda
vlak na dovolenkové cesty. Naposled jsem byla
ve Splitu. Autem
se bojím jezdit, vlak je pro
mě pohodlný a bezpečný.

JAN LÍBAL

Vlak jsem použil
na cestě Transsibiřskou magistrálou z Moskvy
do Vladivostoku. Raději ale jedu na dovolenou obytným autem.

EVA HOŘKÁ

Vlak používám běžně, nejen na dovolené.
V poslední době
jsem ho využila
například na Slovensko.

Ptali jsme se návštěvníků veletrhu Holiday World. (mh)
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Aktuality

VIZE 2012
Priority pro
tento rok
Představujeme novou
ředitelku Projektové
kanceláře, která
koordinuje projekty
v rámci Vize 2012.

V

edení Projektové kanceláře, a tím pádem i řízení a koordinace transformačních projektů Českých drah, jsem se ujala počátkem února tohoto roku.
Do Českých drah bych ráda
přinesla zkušenosti z oblasti projektového řízení, které

Martina
Mannová
Ředitelka
Projektové
kanceláře
jsme získala ve svém předchozím působišti, mezinárodní poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants. Jako poradce jsem se věnovala řízení
projektů celých 14 let.
I když tu jsem velmi krátce, České dráhy pro mě nejsou
úplnou neznámou. Ve své poradenské minulosti jsem spolupracovala na významných
projektech, zejména z oblasti strategie a vývoje železniční dopravy v České republice pro České dráhy, Správu železniční dopravní cesty i Ministerstvo dopravy. Co se týče
projektů Vize 2012, zatím
se s touto oblastí seznamuji. V roce 2010 se chceme soustředit zejména na projekty
osobní dopravy – dlouhodobý
plán výkonů a zvýšení kvality
služeb pro zákazníky – a dále
na projekty v oblasti zlepšení efektivity procesů, vybudování centrálního finančního
informačního systému a optimalizaci nákupu. Projektová kancelář se zaměří hlavně
na koordinaci a podporu jednotlivých úseků při realizaci
projektů.

z médií
Po Praze se jezdí
častěji vlakem

Pražský deník a Haló noviny
1. února informovaly o stoupajícím trendu využití vlaků
v systému pražské MHD.

Pražané využívají vlaky
jako běžný prostředek MHD
čím dál víc. Podíl dokladů
Pražské integrované dopravy představoval v roce 2009
skoro 66,6 procenta všech
jízdenek, o tři procentní
body víc než o rok dřív.

Dálkové řízení
na Benešovsku

MF DNES otiskla 2. února
článek o dálkovém řízení zrekonstruovaného úseku koridoru mezi Prahou-Hostivaří
a Benešovem u Prahy.

Služba výpravčím v Senohrabech u Benešova
od pondělí 1. února skončila. Stanice je dálkově ovládaná z nádraží v Čerčanech,
které se loni rekonstruovalo, takže na trati z Benešova
do Hostivaře jsou výpravčí už jen v Benešově, Čerčanech a v Praze-Uhříněvsi.

Rekonstrukce
nádraží v Olomouci

MF Dnes a server ct24.cz informovaly 8. února o opravě
olomouckého nádraží.

Rekonstrukce nádražní
budovy v Olomouci vstoupila do druhé fáze, během níž
by se měl zásadně proměnit hlavní vestibul a prostor
východu z budovy. K nejvýraznějším prvkům patří
nová dlažba. Změn se dočkají také obchody ve druhém podlaží. Práce budou
probíhat za plného provozu.
Rekonstrukci olomoucké nádražní budovy navrhl architekt Petr Brauner.
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Na dovolenou po kolejích

Pražský veletrh
Holiday World
dlouhodobě patří
mezi nejvýznamnější
události cestovního
ruchu ve střední
Evropě. České
dráhy využily tuto
příležitost k prezentaci
svých služeb.

P

ro děti zaměstnanců
Českých drah poskytuje Centrum tance na jednotlivé kurzy Tance pro děti
slevu ve výši 10 procent.
Do přihlášky stačí napsat
poznámku Zaměstanec ČD
a na první lekci předložit
zaměstnaneckou In-kartu.
Nabídka platí v Praze a slevy je možné využit po celou
dobu konání probíhajícího
kurzu.

V

Viktoria
Stepanjuk
Manažerka
projektu
ČD Bonus

Prodávali jsme dárkové
poukazy i In-karty

Zájemci o koupi
In-karty se
mohli zadarmo
na místě vyfotit.
kým výdejním systémem,“ řekla
Zuzana Hausdorfová ze skupiny
event managementu Odboru řízení značky Českých drah, která
měla na starost realizaci celé výstavní expozice.
Zuzanu Hausdorfovou doplnila Jitka Kocyanová, která zdůraznila, že na letošním veletrhu se
jako novinka vystavovaly In-kar-

POJEĎTE S NÁMI. Návštěvníci veletrhu, kteří zavítali do stánku Českých drah, se dozvěděli podrobFoto AUTOR
né informace o výhodách In-karty a dalších službách spojených s dopravou po železnici.
ty/Rail plus přímo na počkání.
„Na našem stánku byl k dispozici i fotograf, který zdarma zhotovil fotografii na zákaznickou
kartu. Všichni zájemci po vyfotografování, vyplnění formuláře
a zaplacení dostali tzv. předběžnou In-kartu/ Rail plus s informací, kdy a ve které stanici si mohou hotovou plastovou kartu vyzvednout. Současně tito zákazníci dostali i pěkný, hodnotný dárek
v podobě malé repliky nádražních
stolních hodin či flash disku,“
uvedla Jitka Kocyánová. Po dobu
veletrhu ČD prodaly 31 In-karet.

Ptali jsme se cestujících
na zkušenosti s vlaky

Na veletrhu cestovního ruchu
byly k dispozici návštěvníkům
i osobní pokladní z několika pražských železničních stanic, resp.

O VELETRHU
holiday world

J

iž 19. ročník prestižního
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World probíhal současně s gastronomickým veletrhem Top Gastro a specializovanou akcí Golf World Prague.
Na holešovickém výstavišti se
tak na ploše přes 24 tisíc m2
představilo 870 vystavovatelů
z bezmála 50 zemí světa. Partnerskou zemí bylo tentokrát
Slovinsko. Nejsilnější prezentace měly středomořské státy
jako Francie, Španělsko či Řecko. Společnou expozici představili hoteliéři z České a Slovenské republiky. Záštitu převzal ministr pro místní rozvoj
Rostislav Vondruška.

ČD center, které posílila Vladislava Kouglová z Kontaktního centra Českých drah. Ta podávala informace o jízdních řádech, o produktech Českých drah a současně pomáhala návštěvníkům vyplňovat dotazníky, které byly zaměřeny na jejich cesty vlakem
a také jejich zkušenosti s železniční dopravou.
V Praze se po pilotním projektu na brněnském veletrhu GO
2010 objevila projekce pohyblivých obrázků tzv. pool systému
se slonem Elfíkem. Plyšový maskot se o víkendu dostavil osobně
a dětem pomáhal pool systém vybarvovat a skládat. Současně je
hodný pan fotograf zdarma vyfotografoval a děti si se svými rodiči mohly odnést na místě vyrobené snímky na památku domů.

ce. Maximální rychlost by měla
být 120 km/h.“

Na jakých tratích se
s nimi cestující svezou

V kraji Vysočina jsou tyto vozy určeny například pro tratě z Havlíčkova Brodu do Křižanova,
do Počátek-Žirovnice nebo Světlé nad Sázavou a pro trať z Jihlavy do Třebíče. V Libereckém kraji
pak budou jezdit například z Liberce do Frýdlantu v Čechách
nebo z Liberce přes Tanvald
do Harrachova. Objeví se ale
i na některých dalších lokálních

tratích. V souvislosti s nákupem
těchto vozů byla vyhlášena dvě
otevřená zadávací řízení. Objem
zakázky pro Vysočinu je odhadován ve výši 900 milionů korun,
pro Liberecký kraj pak v objemu
880 milionů korun. Všechna vozidla z obou kontraktů by měla
být dodána v rozmezí 20 až 29 měsíců od uzavření kontraktu, tedy
na přelomu let 2011 a 2012 a v průběhu roku 2012.

Pomůže Evropská unie

České dráhy přihlásily výše
uvedené projekty do programu

Tanec pro děti je výjimečným pohybovým projektem, který obsahuje taneční a pohybovou průpravu od malých dětí až po teenagery. Máte nyní šanci nechat své dítě rozvíjet
přirozený talent již odmala. Přijďte se svými dětmi
na lekce tance a seznamte se s projektem Tanec
pro děti. Otevřené lekce,
na které je nutné se předem
přihlásit, proběhnou od 20.
do 21. února na adrese Václavské náměstí 36, Praha 1.
V rámci projektu máte
na výběr ze tří možností.
Do dětského klubu lze přihlásit děti ve věku 3 až 5 let.
Dětská taneční akademie je
zajímavou příležitostí pro
děti od 6 do 10 let a v juniorské taneční akademii najdou
uplatnění děti od 11 do 15 let.
Výuka obvykle probíhá dvakrát týdně. Tento semestr jsou v nabídce tyto styly
tance: latin dance, hip hop,
moderní tanec, capoeira
a afro-brazilské tance. Více
informací o všech produktech a termínech naleznete
na www.tanecprodeti.cz.

info

MARTIN HARÁK

České dráhy plánují koupit nové vozy
Pokračování ze str. 1
K některým základní parametrům požadovaného vozidla náměstek Blažek podrobněji uvádí: „Kapacita nového vozu má
být přibližně 70 míst k sezení
a musí tam být vytvořen také
univerzální prostor pro přepravu velkých zavazadel, jako jsou
kočárky, kola nebo lyže a sáňky.
Samozřejmostí v dnešní době je
i vybavení pro vozíčkáře a osoby
s omezenou pohyblivostí včetně
bezbariérové toalety s uzavřeným systémem. Příjemnou atmosféru i v létě zajistí klimatiza-

Vaše děti
v rytmu tance
Největší taneční škola
v České republice,
Centrum tance, nabízí
slevu pro vaše potomky.

eletrh Holiday World se
každoročně stává místem setkávání odborníků v oboru cestovního ruchu.
Představuje jeho trendy a aktuální přehlídku služeb a nabídek
pro veřejnost. Doprovodný Region World slouží k prezentaci
tuzemských regionů, možnosti se zúčastnit využily prakticky
všechny krajské úřady a další instituce. Tradičně zde nechyběla
ani společnost České dráhy.

Po celou dobu veletrhu, který
se konal od čtvrtka 4. do neděle 7. února, si mohli návštěvníci zakoupit dárkové poukazy Českých drah v hodnotě 1 000, resp.
500 korun za zvýhodněnou cenu
750, resp. 400 korun. „Za tyto poukazy mohli lidé nakoupit jízdní doklady jak na veletrhu, tak
po jeho skončení u libovolné pokladny Českých drah s elektronickým výdejem. Kdo neuplatnil dárkový poukaz na veletrhu,
může ho použít až do 31. prosince letošního roku na všech osobních pokladnách s elektronic-

pro vás

obnovy vozidlového parku spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V kraji Vysočina by mohla Evropská unie přispět na obnovu
vozidel částkou v hodnotě přibližně 220 milionů korun a v Libereckém kraji přibližně 300
milionů korun. Ostatní zdroje
na pořízení těchto vlaků v celkové výši přibližně 1,260 miliardy
korun zajistí samotné České dráhy z vlastních zdrojů. Cestující se
tak v dohledné době dočkají podstatného zvýšení kvality osobní
dopravy. 
Petr Šťáhlavský

Pozor při cestě
na Slovensko

U

pozorňujeme, že od 28.
února je nutné před
každou jízdou na Slovensko provést aktualizaci Inkarty s aplikací železniční
průkazka. In-kartu je možné aktualizovat na pokladní přepážce ČD, která je vybavena zařízením UNIPOK
se čtečkou, nebo na příslušném personálním útvaru, kde je držitel v evidenci jízdních výhod – zaměstnanci na příslušné organizační složce, důchodci a pozůstalí na Evidenčním centru jízdních výhod Čechy
nebo Morava.
 (red)

Policie ocenila zaměstnance z Přerova
Zástupci města Přerova
a Policie ČR předali
ocenění železničářům,
kteří chytili zloděje
chvíli po krádeži.

L

oni v říjnu tři přerovští železničáři pomohli šedesátileté
ženě, které zloděj ukradl kabelku s hotovostí ve výši 25 tisíc
korun. Pronásledovali pachatele
a předali ho policii. Za tento čin
jim veřejně poděkovali zástupci
města Přerova a krajského ředitelství Policie ČR. Karel Košár, Vlastimil Strnadel a Lukáš Němec dostali na slavnostním shromáždění Policista roku 2009 pamětní listy a upomínkové předměty.

Rozhodli se v okamžiku

„Bylo hezké slunné odpoledne.
Šel jsem z práce kolem stavědla

V GALA. Ocenění železničáři si slova chvály zasloužili.
č. 2 a dal se do řeči s kolegou Karlem Košárem, když jsem si všiml
ženy v červených šatech, jak vybíhá z prvního nástupiště a zoufale volá: Chyťte zloděje!“ vzpomíná

Foto autor

Lukáš Němec, technolog DKV Olomouc. Prchajícího mladíka zahlédl i Vlastimil Strnadel, který tenkrát pracoval u ČD Cargo jako vedoucí posunu a byl zrovna ve služ-

bě. Bez dlouhého rozhodování se
oba za zlodějem okamžitě pustili.
Přidal se k nim i signalista stavědla č. 2 Karel Košár, který měl
před směnou. „Bylo mi jasné, že
zloděj mohl vidět jen dva pronásledovatele, takže o mně nevěděl.
Kolegové mi řekli, že je už za plotem a bude asi na parkovišti u obchodního domu. Plot jsem přeskočil a podařilo se mi ho chytit. Snažil jsem se ho přesvědčit, že další
útěk je zbytečný, protože policisté
mají jeho popis a jsou na cestě,“ pokračuje Karel Košár.
Jenže mladík mu neuvěřil, vytrhl se a snažil se uprchnout mezi
auty. Měl ale smůlu, protože narazil do Vlastimila Strnadela. To stačilo, k tomu, aby skončil pod těly
všech tří pronásledovatelů. „Volal
jsem zrovna na číslo 158, když jsem
si všiml, že se zloděj kolegům vytrhl. Běžel směrem ke mně, tak jsem
se mu jen postavil do cesty,“ dodává

skromně. Kabelka s penězi se u pachatele nenašla. Během pronásledování ji totiž stačil zahodit. „Objevili jsme ji až při zpětném ohledání trasy pronásledování v prostorách betonárky,“ doplňuje signalista Karel Košár.

Příklad pro ostatní

Ocenění železničáři považují své
jednání za normální. „Nečekali jsme takovou slávu kvůli standardní věci. Tak by se měl asi zachovat každý,“ tvrdí Vlastimil Strnadel. Jiného názoru je Josef Drábek z Policie ČR: „Pokud bude takových lidí více, ubude problémů
s kriminalitou. Nesmírně si vašich tří železničářů vážím.“ Primátor Přerova Jiříh Lajtoch dodává: „Jejich čin byl příkladem občanského postoje. Oceňuji lidi,
kteří se nedívají jenom na to, že se
něco děje, ale aktivně pomohou.“
Ivan Skulina

Aktuality

6/2010

3

Máme za úkol získat miliardy
technických dat z jedoucího vozidla do nejbližšího depa či řešení jednotného evropského pultu
strojvedoucího, tak i do projektů
školení strojvedoucích.

Fondy Evropské unie představují pro České
dráhy příležitost k získání významných
finančních prostředků na dopravní
projekty. Chce to ovšem vědět, jak
postupovat a jaké jsou reálné možnosti.

N

a stránkách Železničáře
se velice často můžete dočíst, že na nějakém investičním či jiném projektu se finančně podílela Evropská unie.
Zajímalo nás, jak se vlastně České dráhy k těmto penězům dostávají a kdo to má na starosti. Dostali jsme doporučení na Radka
Dvořáka z Projektové kanceláře.

Jak dlouho už máte oblast dotačních programů z Evropské
unie na starosti?
V roce 2004 vznikla v rámci tehdejšího Odboru mezinárodního
pracovní skupina (v současnosti součástí Projektové kanceláře), jejíž náplní je od té doby koordinace dotačních aktivit Českých drah. To znamená zpracování žádosti o dotace, dohled nad
realizací projektů z hlediska požadavků konkrétního dotačního programu a komunikaci s poskytovatelem dotace o technickém průběhu projektu a vynaložených nákladech. To vše samozřejmě v úzké spolupráci s věcně
příslušnými odbory.

Na co se již podařilo získat dotace?
České dráhy se úspěšně zapojily do čerpání dotací ze strukturálních fondů EU již v prvním
programovacím období 2004–
2006. K důležitým projektům
patřil třeba kontejnerový terminál v Lovosicích, kdy celková výše
dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR přesáhla 90 milionů
korun. V oblasti lidských zdrojů získaly České dráhy například
dotaci 5,7 milionu korun na rekonstrukci školicího střediska
v České Třebové prostřednictvím
Operačního programu Průmysl
a podnikání či dotaci 5 milionů
korun z Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů na vzdělávání zaměstnanců pro oblast
Ústeckého kraje.
Nesmím také zapomenout
na mezinárodní evropské programy, zejména Rámcové programy. Zde jsme se úspěšně zapojili do projektů jak technického rázu, jako problematika styku sběrač/trolej, on-line přenos

RADEK DVOŘÁK
Koordinátor dotačních
programů

V

letech 1998–2003 absolvoval studium na Katedře
dopravního managementu,
marketingu a logistiky na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Do Českých drah nastoupil poprvé v roce 2004
jako specialista skupiny mezinárodních projektů. Mezi
roky 2006 až 2007 pracoval
pro firmu Toyota Peugeot Citroen Automobile v oblasti lidských zdrojů.
Od roku 2007 je opět zaměstnancem ČD, tentokrát
jako koordinátor dotačních
programů. Má na starosti
operační programy EU, nadnárodní spolupráci, rámcové
programy a dotační tituly Ministerstva dopravy.

Prozraďte nám, jaké projekty
jsou pro České dráhy v současné době aktuální?
Jednoznačně nejdůležitější oblastí jsou Regionální operační programy, ze kterých se České dráhy
pokusí získat dotační investiční
prostředky v odhadované výši 3,5
miliardy korun. Tyto prostředky
půjdou na pořízení moderních
kolejových vozidel pro regionální osobní dopravu. Další zajímavou oblastí je modernizace nádražních budov včetně rozvoje
moderních informačních systémů ve veřejné dopravě. Českým
drahám byla také nedávno schválena dotace 190 milionů korun
na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova.
A jaký konkrétní projekt je právě v tuto chvíli pro vás ten nejdůležitější?
Přímo naše skupina nyní vkládá
velká očekávání do Operačního
programu Doprava, kde by České dráhy chtěly žádat o vybavení lokomotiv systémem GSM-R
v rámci připravovaného programu Interoperabilita v železniční dopravě.

Máte na starosti získávání dotací i z dalších zdrojů kromě Evropské unie?
Různorodost dotačních programů v České republice skýtá různé možnosti, čili ano,
i to spadá do naší činnosti. Třeba u programu Ministerstva dopravy na podporu úspor energií
zabodovaly České dráhy poprvé v roce 2005, když získaly 5,5

nejdůležitější
jsou nyní dotace
na modernizaci
vozidel a budov.
milionu korun na remotorizaci
motorových univerzálních vozíků. Následující rok dostaly České dráhy 750 tisíc korun na doplnění systému automatického
vedení vlaku v úseku Pardubice
– Přelouč.
A jako třetí příklad mohu
uvést dotaci na vývoj bezdrátové komunikační infrastruktury
mezi mobilními terminály a dispečerským řídicím centrem. Ten
slouží k zajištění přenosu informací pro aplikace v oblasti řízení
provozu a osobní dopravy na nekoridorových tratích. Tam celková částka činila asi 1,8 milioPetr Horálek
nu korun. 

foto týdne

odpovídá
Kolik stojí lepší
bezpečnost
Jaké finanční prostředky
budou letos České dráhy
věnovat na zlepšení
pracovních a sociálních
podmínek zaměstnanců?

O

ptimální pracovní
podmínky na pracovišti jsou důležitým faktorem
pro pracovní pohodu a bezpečnost zaměstnanců. Pro
tyto účely České dráhy pravidelně vyčleňují finanční prostředky na zlepšení pracovních, hygienických a sociálních podmínek na pracovištích. Pro
rok 2010 se ČD v Podnikové

Pavlína
Velínová
Odbor
odměňování
a benefitů
kolektivní smlouvě zavázaly použít na tyto účely nejméně 65 milionů korun.
Z této částky je vyčleněno
35 milionů korun na centralizované akce, jejichž
zajištění je sledováno a koordinováno příslušným
útvarem Generálního ředitelství ČD a o jejichž použití
rozhoduje pracovní skupina složená ze zástupců ČD
a odborových organizací.
Ostatní finanční prostředky ve výši 30 milionů korun jsou určeny pro využití
přímo v jednotlivých organizačních složkách ČD,
především k odstraňování závad z prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ke zlepšování stavu a vybavení odpočinkových místností a šaten,
včetně zařízení na přípravu
a konzumaci stravy, i k rekonstrukcím sociálních zařízení. Tato praxe přispívá
k postupnému zlepšování podmínek na pracovištích. Odbor 09 GŘ ČD
čtvrtletně zpracovává souhrnný přehled čerpání
těchto finančních prostředků a poskytuje jej odborovým organizacím a vedení
společnosti.

doprava
Kdo je postrach
na přejezdu
Počet nehod
na přejezdech roste.
Drážní inspekce proto
sází na osvětu na webu.
POD LOKTEM. Osmsetdesítku čeká další pravidelný výkon. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Foto VÁCLAV FIKART

Nabízíme cestujícím In-karta balíčky
Nová kampaň má
rozšířit povědomí
o existenci zákaznické
karty Českých drah
a výhodách s ní
spojených mezi
cestující veřejností.

O

d počátku ledna 2010 jsou
všechny nově vydávané
In-karty na pokladnách
zákazníkům předávány v tzv. Inkarta balíčku. V něm naši zákazníci najdou uvítací dopis, veškeré
užitečné informace týkající se Inkarty a jako bonus údaje o aktuální nabídce Českých drah.

Zákazníci chtějí benefity

In-karta balíček se skládá z modrobílých papírových desek ve formátu A5 s kapsou uvnitř a z modrého obalu na kartu. V současné
době využíváme balíček pro rozdávání letáků 5 let Pendolina.
Kromě standardního balíčku

jsme začali používat i novou obálku pro zasílání In-karty poštou.
Nový způsob předávání In-karty odráží prozákaznický přístup
Českých drah. Z dostupných výsledků průzkumu cestujících vlakem vyplývá, že většina z nich
neví o možnosti vlastnit zákaznickou kartu ČD s aplikacemi,
které nabízejí možnost získat slevu 25 procent při nákupu jízdenky. Nic nebo jen velmi málo také
vědí o nabídce možných aplika-

pomocí balíčku se
zákazník dostane
k informacím
o produktech.
cí či dalších výhodách spojených
s In-kartou. Současně však přiznávají, že o takovou kartu i podobné benefity mají zájem.
Rozdáváním In-karta balíčků
chceme zvýšit povědomí o zákaznické kartě ČD, pochopení jejích

to nedostatek se snažíme pomocí In-karta balíčků odstranit.

Představujeme
nový design a logo

MARKETING. Za nákup In-karty děkujeme cestujícímu balíčkem.
výhod. Zejména je nutné vhodným způsobem vysvětlovat výhody spojené s elektronickou peněženkou.
Na podporu prodeje jsme Inkarty s aplikacemi In-zákazník
a In-senior prodávali od 13. pro-

since do 13. ledna za speciální
akviziční cenu. Místo 990 korun zákazníci zaplatili jen 840
korun. V minulosti dostávali
cestující spolu s In-kartou nepříliš atraktivní letáky a prakticky
žádný podpůrný materiál. Ten-

Dalším cílem této kampaně je
představit nový design In-karty,
včetně loga a grafického provedení. Současně zákazníkovi děkujeme za využívání našich služeb
a nákup In-karty a dáváme mu
další informace týkající se i jiných produktů a akutálních nabídek. Nenásilným způsobem
ho rovněž navigujeme k nákupu
jízdenek přes eShop a k využívání nových webových stránek ĆD.
V současné době monitorujeme reakce zákazníků na In-karta balíček a chystáme průzkum
i u našich zaměstnanců, především pokladních. V další fázi
totiž zvažujeme prezentační balíček upravit, a to jak formátově,
tak obsahově. Je třeba zdůraznit,
že se nejedná o nárazovou akci,
ale o nastavení standardů péče
o naše zákazníky.
Andrea Hofmanová

V

neděli 7. února ve 12 hodin 17 minut zemřela
již desátá osoba v důsledku střetnutí na železničním
přejezdu v tomto roce. Stalo se tak nedaleko Kostelce
nad Orlicí, kde řidič osobního automobilu vjel přímo
před přijíždějící vlak. Oproti minulému roku se jedná
o smutný nárůst, protože
v období od 1. ledna do
7. února 2009 zemřeli v důsledku střetnutí na přejezdech tři lidé. Rovněž počet
těchto střetnutí se zvyšuje:
letošních 46 oproti loňským
25 ve stejném období. Smutný rekord padl v pondělí 18.
ledna. Tehdy na přejezdech
vyhasly hned tři lidské životy. Nejvíce nehod – pět
– se letos zatím odehrálo
ve středu 3. února.
Drážní inspekce za celou dobu své existence nezaznamenala tolik nehod s podobně tragickými následky
na železničních přejezdech
v tak krátké době. V rámci
osvěty proto Drážní inspekce doporučuje film Řidič, postrach přejezdů, který je volně k dispozici na webových
stránkách www.dicr.cz. Jsou
v něm shrnuta všechna základní pravidla pro přejíždění železničních přejezdů.
(dicr)
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provoz a technika

partneři
O tunelech a mostech
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Smržovka-Luční v provozu

SUDOP Praha pořádal odbornou konferenci.

V

pořadí patnácté setkání
investorů, projektantů,
stavitelů a správců železničních mostů a tunelů se konalo ve čtvrtek 21. ledna
v kongresovém centru pražského hotelu Olšanka. Konferenci Železniční mosty
a tunely 2010 zahájili za pořadatele Josef Fidler, generální ředitel společnosti SUDOP
Praha, a Miroslav Konečný,
náměstek generálního ředitele pro modernizaci ze Sprá-

vy železniční dopravní cesty.
Na programu byly zajímavé
realizace železničních mostů
a tunelů u nás i v zahraničí,
nové poznatky, technologie
a stavební hmoty v oboru železničních mostů a tunelů,
normy a předpisy v oboru.
Konkrétně se diskutovalo
o budoucím Novém spojení II
v Praze nebo spřažených příhradových mostech na trati
Stříbro – Planá u Mariánských Lázní.

Železniční dopravní cesta
Výměna zkušeností na semináři v Děčíně.

V

yšší odborná škola
a Střední průmyslová
škola stavební Děčín pořádá
ve dnech 17. a 18. února seminář Železniční dopravní cesta
2010. Akce se uskuteční pod
záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Jana Komárka ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. První den semináře bude věnován tematickému bloku Železniční spodek, do kterého jsou naplánovány například přednášky Využití nedestruktivních
geofyzikálních metod v geo-

technickém průzkumu nebo
Sledování deformací drážního tělesa. Odpolední program připravila Katedra dopravního stavitelství Fakulty stavební VŠM TU Ostrava.
Zbývající část přednášek proběhne 18. února dopoledne,
například na téma Nové konstrukce železničních přejezdů či Využití recyklovaného
kameniva v pražcovém podloží. Další informace získáte na webových stránkách
www.stavarnadc.cz, tel.
412 516 136 a e-mailech reditel@stavarnadc.cz, pavla.reimerova@stavarnadc.cz.

Stavitel a Regiony v Lysé
Výstavy pro zájemce o stavebnictví a cestování.

N

a výstavišti v Lysé nad
Labem proběhne od 12.
do 14. února již šestnáctý ročník národní výstavy stavebních materiálů a technologií
Stavitel. Návštěvníci se mohou těšit na průřez nabídkou
komodit stavebního průmyslu - včetně nejaktuálnějších
novinek. Souběžně se Stavitelem se již podesáté v Lysé sejdou vyznavači tuzemského
cestovního ruchu na společné
výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Regiony
České republiky. Vystavo-

vatelé, mezi nimiž nechybí
ani České dráhy, připravili pestrou paletu nabídky domácího cestovního ruchu,
cykloturistiky, agroturistiky, přírodních zajímavostí,
architektonických památek,
ubytovacích a stravovacích
zařízení. Bude možné rovněž
zakoupit regionální produkty,
například mošty, značková
vína, domácí uzeniny, dekorační a užitkové sklo, bižuterii, malované sklo a mnoho
dalšího. Více informací najdete na www.vll.cz.
(red)

stalo se
Dálkové ovládání přejezdů
Zařízení od AK signal Brno fungují od prosince.

S

polečnost AK signal
Brno aktivovala v polovině prosince dálkové ovládání a dohled přejezdových
zabezpečovacích zařízení
(PZS) ve Vratislavicích a Vesci u Liberce. V rámci projektu
Výstavba tří přejezdových zařízení světelných v km 5,833
až 6,222 Liberec – Tanvald byl
aktivován dohled a dálkové
ovládání tří přejezdů v mezistaničním traťovém úseku
Vesec u Liberce – Jablonec nad
Nisou dolní nádraží a tří PZS
v žst. Vesec u Liberce.
Přejezdová zabezpečovací
zařízení jsou dálkově dohlížena a ovládána z jednotného počítačového pracoviště
ze stanice Vesec u Liberce

a dohlížena i z jednotného počítačového pracoviště
v Liberci. To umožňuje nepřerušený dálkový dohled
nad stavem zařízení v případě výluky služby dopravního
zaměstnance ve Vesci u Liberce při dočasném zastavení dopravy na trati, např.
v nočních hodinách. Současně byla u všech PZS doplněna diagnostika s dálkovým
přenosem na pracoviště v Liberci. Jednotné počítačové
pracoviště v Liberci se tak
rozšířilo a dnes umožňuje dohled nad PZS čtyř tratí zaústěných do žst. Liberec,
a to od Jeřmanic, Chrastavy,
Mníšku u Liberce a Jablonce
nad Nisou.

Požár v Hradci Králové
Dva pracovníci ČD Cargo se ocitli v ohrožení.

D

ne 2. února cca v 11.15 hodin došlo ve čtvrtém nadzemním podlaží výpravní
budovy žst. Hradec Králové
k požáru vnitřních prostor,
které jsou v užívání ČD Cargo. Požár nahlásili pracovníci ČD Cargo, kteří však již
nebyli schopni požár uhasit
ani prostory vlastními silami opustit. Na místo přijelo postupně šest zásahových
vozů HZS. Interiér horní části budovy byl silně zakouřen
a hasiči museli použít dýchací přístroje. Záchranu dvou
zaměstnanců ČD Cargo, kteří stáli v oknech, pomohli
zajistit pracovníci RSM Hradec Králové (Stanislav Krtek a Josef Nosek). Na místo
se ihned dostavili další pracovníci RSM Hradec Králové,
kteří aktivně spolupracovali
s hasiči při vypínání elektric-

kého proudu a prohlídce ohrožených míst výpravní budovy.
Zajišťovali zamezení přístupu
nepovolaných osob do ohrožených prostor a ochranu cestující veřejnosti.
Požár byl uhašen během
jedné hodiny, doprava nebyla
přerušena, k ohrožení cestujících nedošlo. Díky rychlému zásahu hasičů se požár
nerozšířil do půdních prostor a střešní konstrukce výpravní budovy. Při zásahu
se zranil jeden hasič, dva zachránění pracovníci ČD Cargo byli převezeni k vyšetření
a poté propuštěni. Předběžný odhad vzniklé škody je cca
4 miliony korun. Jako příčinu vyšetřovatel předběžně
označil závadu na výpočetní
technice, která byla odvezena
k dalšímu odbornému zkoumání.
(red)

NÁSTUPIŠTĚ. Na zastávce Smržovka-Luční od 1. ledna zastavují ve čtyřicetiminutovém taktu osobní a spěšné vlaky.

Od začátku roku
slouží veřejnosti nová
zastávka SmržovkaLuční. Byla vybudována
s pomocí EU v rámci
projektu, který
počítá s modernizací
veřejné dopravy
v mikroregionu
Tanvaldsko.

Ž

elezniční zastávku Smržovka-Luční najdete na trati 036 v Jizerských horách.
Nachází se mezi stanicí Smržovka a zastávkou Smržovka střed.
Ve čtyřicetiminutovém taktu
tam od 1. ledna 2010 šesté hodiny ranní zastavují v rámci zkušebního provozu všechny osobní
a spěšné vlaky jezdící z Liberce
do Tanvaldu a Harrachova a zpět.

Moderní veřejná doprava

„Zastávka splňuje všechny parametry pro moderní cestování
na železnici. Na Luční je nástu-

piště o dostatečné délce šedesáti metrů a naši zákazníci mají
k dispozici kultivovanou dřevěnou čekárnu s prosklenými plochami na stěnách,“ říká Jiří Manych, přednosta osobní stanice
Liberec. V rámci stavby se k zastávce vybudoval také přístupový chodník a zajistilo veřejné
osvětlení. „Vznikla i zeď nutná
pro rozšíření prostoru nástupiště směrem ke Smržovskému potoku a části přístupového chodníku,“ doplňuje Jiří Manych.

FOTO autor

mikroregion
Tanvaldsko

moc putuje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

J

Další čtyři zastávky
otevřou ještě letos

náklady
na vybudování
zastávky dosáhly
6 milionů Kč.

edná se o seskupení jedenácti obcí v okolí města
Tanvaldu, ležících na úpatí Jizerských hor, většinou v nadmořské výšce nad 500 metrů.
Zdejší oblast patří k turisticky nejzajímavějším v České
republice. V zimě mikroregion nabízí desítky kilometrů
upravených běžeckých tratí, celou řadu sjezdovek a vleků, na jaře, v létě i na podzim
si přijdou na své pěší turisté
a cykloturisté. Větší část vody
odvádí řeka Kamenice, která
ústí do Jizery. Světovým unikátem je ozubnicová dráha,
nacházející se severovýchodně od Tanvaldu.

Náklady na vybudování zastávky dosáhly 6 milionů korun. Významnou část z těchto prostředků město Smržovka čerpalo ze
strukturálních fondů Evropské
unie v rámci rozvojového projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvald-

sko. Tento projekt se souhrnným
rozpočtem 27,5 milionu korun počítá nejen s výstavbou několika
nových zastávek na železnici, ale
také s modernizací takřka dvacítky autobusových zastávek veřejné linkové dopravy. Finanční po-

Představitelé samosprávy označují zřízení nové zastávky za významný krok k oživení železniční
dopravy na Liberecku. „Další čtyři zastávky začnou sloužit cestujícím ještě letos: Desná-Riedlova
vila, Desná-Pustinská, Velké Hamry město a Jablonec nad Nisou
centrum,“ uvádí Petr Vejvoda, ředitel SDC Liberec.
První tři jmenované zastávky se staví v rámci zmíněného
projektu s pomocí EU, liberecký
Krajský úřad se finančně podílel
na nákladech dokumentace z padesáti procent. Téměř před dokončením je již zastávka Jablonec nad
Nisou centrum, kterou financuje město. Správa dopravní cesty
se v tomto případě finančně podílí na kolejových úpravách. „Patrně ji zprovozníme teď na jaře,
ale záleží na klimatických podmínkách,“ dodává Petr Vejvoda.
MARTIN HARÁK


Průvodčích a vlakvedoucích je méně
N

a další z pravidelných porad
vedoucích Regionálních center vlakových doprovodů, která se
konala ve čtvrtek 28. ledna v Děčíně, došlo především na hodnocení uplynulého období. Účastníci
se shodli, že loňský rok byl především náročný ve snižování počtu
zaměstnanců. „Na začátku roku
2009 jsme začínali s podstavem
sedmdesáti zaměstnanců. V průběhu roku až do druhé změny

jízdního řádu narůstala personální potřeba. Po této změně se
situace obrátila a začalo se s částečným omezováním osobní dopravy, a tím i snižováním potřeby
vlakového personálu,“ říká ředitel Vlakového doprovodu osobní
dopravy ČD Daniel Jareš.
Od nového jízdního řádu 2010
tak byly počty zaměstnanců zredukovány. V období od června
do prosince 2009 ubylo okolo 275

systemizovaných míst. „Řada
našich zaměstnanců ale našla
uplatnění v jiných organizačních jednotkách Českých drah,
například jako vlakoví revizoři.
Bohužel převážná většina z nich
ale musela firmu opustit na Doprovodný sociální program,“ doplňuje Daniel Jareš.
Dále se na děčínské poradě
kromě standardních provozních
a operativních záležitostí řešilo

připravované stěhování sociálního zázemí v Praze na hlavním
nádraží z Fantovy budovy do takzvané červené provozní budovy.
Ředitel Jareš to komentuje takto: „Změna se dotkne všech zaměstnanců naší organizační
jednotky, kteří zavítají na pražské hlavní nádraží. Získáme větší
a kultivovanější prostory a estetičtější prostředí pro členy vlakového doprovodu.“
(mh)

Vlakové čety dostanou terčíky
Jaké existují náhradní
varianty

Od 1. března dojde
k zásadní změně při
vypravování vlaků ČD.
Členové vlakové čety
budou jednoznačně
identifikovatelní díky
nové návěstní pomůcce.

N

ejen pro identifikaci členů obsluhy vlaků Českých
drah, ale i zvýšení bezpečnosti cestujících bude jako
návěstní pomůcka sloužit oboustranný návěstní terčík.

Výprava možná
i bez čepice

Zásadní novinkou je, že průvodčí a vlakvedoucí, dávající návěsti Pohotovi k odjezdu a Souhlas
k odjezdu pomocí nové návěstní
pomůcky, nemusí již mít na hlavě stejnokrojovou čepici. Návěst-

ODJEZD. Dávání souhlasu novým způsobem.
ní terčík v denní době čety použijí následovně: při dávání návěsti Pohotovi k odjezdu budou
držet pomůcku v dlani tak, aby
byla viditelná strana s oranžovou barvou a při návěsti Souhlas

FOTO michal málek

k odjezdu podrží návěstní terčík
v dlani takovým způsobem, aby
byla viditelná strana se zelenou
barvou. V noční době platí výprava vlaku jako dosud, a to pomocí služebních svítilen.

Ztratí-li člen vlakové čety návěstní terčík, popřípadě zjistí,
že je poškozený, musí vždy postupovat předepsaným způsobem. Pokud bude povinen dávat
návěst Souhlas k odjezdu, požádá o návěstní terčík jiného člena vlakové čety, který pak bude
dávat návěst Pohotovi k odjezdu
rukou. Podmínkou ale je, aby to
v každém případě oznámil předem ostatním členům vlakové čety. Může ovšem nastat situace, kdy na vlaku není kromě
jednoho zaměstnance vlakového doprovodu nikdo jiný. V tento
moment je povinen jednoznačně se domluvit se strojvedoucím
vlaku, kterému bude dávat návěst Souhlas k odjezdu rukou.
Musí to však být takovým způsobem, aby byla zajištěna jeho
bezpečná identifikace.
MARTIN HARÁK

provoz a zahraničí

6/2010

průmysl
Projekt vlaku metra
získal ocenění

V

ýznamné ocenění získal
projekt nového moderního vlaku metra, na kterém se zásadním způsobem podílí společnost ŠKODA TRANSPORTATION. Vývoj elektrického vlaku metra série NěVa, na kterém
plzeňská firma spolupracuje s ruským partnerem
ZAO Vagonmaš, se stal vítězem mezioborové celoměstské soutěže v Petrohradu. Nový produkt vyniká mnohými technickými
novinkami a přednostmi –
ocelová skříň nových vagonů má oplechování z absolutně rovných hliníkových
sendvičových panelů, což
přináší snížení hmotnosti šestivozového vlaku. Cestující ocení moderní interiér s kvalitním ventilačním
a topným systémem a kompletní digitální informační
systém, včetně kamerového. Novinka se pyšní i nízkou spotřebou elektrické
energie a malou hlučností.

Elektronické
stavědlo ve Žďárci

L

oni v prosinci bylo uvedeno do provozu ve stanici Žďárec u Skutče stavědlo
K-2002. Výrobek z produkce firmy Starmon Choceň je
staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, určené pro zabezpečení malých
a středních železničních
stanic s počtem výhybkových jednotek až 50 kusů.
Obsluha stavědla se provádí podle směrnice pro
Jednotné obslužné pracoviště (JOP). Vývojová řada
elektronických stavědel

K-2002 navazuje na v provozu osvědčená elektronická stavědla SZZK, SZZK-98
a K-2000. Stavědlo SZZK
bylo uvedeno do provozu
v prosinci roku 1996 v žst.
Slatiňany jako vůbec první
elektronické stavědlo v síti
ČD. Stavědlo K-2000 bylo
nasazeno v období let 1999
až 2003 v celkem patnácti železničních stanicích.
Nové stavědlo, jež vyhovuje platným evropským
normám a je navrženo
a schváleno s úrovní integrity bezpečnosti SIL 4, se
standardně vybavuje údržbářským počítačem UP, má
možnost diagnostiky zařízením DISTA a umožňuje
napájení z trakce 3kV DC.

Účastníky ZOH
povezou česká kola

V

ýznamnou českou stopu
na technickém zajištění nadcházejících zimních
olympijských her ve Vancouveru zanechal největší
evropský výrobce železničních kol a dvojkolí, společnost BONATRANS GROUP.
Firma dodala kola a nápravy pro vozy, které budou přepravovat účastníky
olympiády z letiště do města na nově vybudované trati
Canada Line. Měří 19,2 km
a patří do vancouverského
systému Sky train. Stavěna byla zejména pro potřeby
olympijských her a předpokládá se, že v běžném provozu přepraví přes 100 tis.
lidí denně.
Kontrakt pro Vancouver zahrnoval 320 kol a 160
náprav v hodnotě zhruba
16 mil. Kč. „Kola jsou vyrobena podle našich vlastních
konstrukčních podkladů,
takže nápad i realizace proběhly kompletně v Bohumíně,“ říká obchodní ředitel
BONATRANS GROUP Jakub
Weimann.
(acri)
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Finanční problémy ÖBB

ce 1 600 kilometrů, včetně populárních úzkokolejek Ybbstalbahn
a Mariazellerbahn. Z celkové délky 5 700 km tratí ve správě ÖBB
to představuje více než čtvrtinu.
Na ostatní síti je doporučováno
upravit nabídku a přinést novou
kvalitu, například v podobě vlaků Railjet.
O velkých racionalizacích se
hovoří také v případě nákladní
dopravy. Ve studii se prý zmiňuje snížení počtu pracovníků
Rail Cargo Austria téměř na polovinu, z 8 000 na pouhé 4 200
zaměstnanců. Za velký problém
a rezervu je považován úsek zabývající se přepravou zboží v balících a na paletách. Pracuje
v něm čtvrtina všech zaměstnanců, kteří realizují obrat jen
173 milionů eur z celkové výše
2,5 miliardy eur. To představu-

ÖBB jsou údajně
před vážnými
finančními problémy.
Bez razantních
opatření, snížení
výdajů a doplnění
finančních zdrojů prý
hrozí rakouskému
národnímu dopravci
dokonce insolvence.

U

vedl to německý časopis
Eisenbahn Kurier. Dále
informoval, že katastrofální ekonomická situace Rakouských drah vedla dokonce
ke zpracování nezávislé analýzy
od přední poradenské společnosti Roland Berger.
Za současnými ekonomickými problémy ÖBB stojí údajně
riskantní spekulativní obchody,
ohromné odpisy hlavně v roce
2008 a gigantické modernizační
investice, které měly učinit z ÖBB
největšího hráče na dopravním
trhu na východ od Německa.
Ztráta ÖBB za posledních několik let měla vystoupat na ohromujících 966 milionů eur, tedy
asi 25 miliard Kč.

více než čtvrtině
tratí v rakousku
hrozí omezení
provozu.
je pouhých 7 procent. Jako možné řešení se nabízí přesun tohoto segmentu ze železnice na silnici. Jako podpůrný argument
některých odborníků je vysoké
využití železnice v Rakousku.
Zatímco v Evropě se po železnici přepravuje v průměru 15 procent zboží, v Německu podle Eisenbahn Kurieru dokonce jen 9
procent, v Rakousku se podílí
železnice na přepravě nákladů
30 procenty.

Přicházejí
další komplikace

Do vážné ekonomické situace
ÖBB nyní vstupují další negativní faktory. V prvé řadě mezi ně
patří ekonomická krize, která
zasáhla především nákladní do-

vážným
problémem je pro
ÖBB liberalizace
osobní dopravy.
pravu. V této době přitom převzala dceřiná společnost Rail Cargo
Austria maďarského nákladního
dopravce MÁV Cargo a zavázala
se k masivním investicím do rozvoje maďarské společnosti v řádech desítek milionů eur.
Vážným problémem pro ÖBB
je také liberalizace osobní dopravy od letošního roku. Svůj
vstup na trh připravuje společnost WESTbahn. Tento podnik
si brousí zuby na nejlukrativnější trať Rakouska mezi Vídní
a Salcburkem, na které chce provozovat v hodinovém intervalu
nové patrové vlaky rychlostí až
200 km/h. Jeho strategií je přetáhnout cestující ÖBB kombina-

Na vině jsou také
obrovské investice

PARADOX. ÖBB vsadily na obnovu vozidlového parku. Obří inves-

tice přitom mohou stát u řady problémů. 
cí většího komfortu a lepší ceny,
než nabízí exkluzivní produkt
ÖBB – Railjet.

Budoucnost? Zavření
tratí a propouštění

Záchranou ÖBB před insolvencí
mají být podle Eisenbahn Kurieru razantní opatření především

FOTO autor (3x)

v oblasti snížení nákladů. Jedná
se o kroky, které nejsou vůbec populární a často se o nich diskutuje také u nás.
Na cestě k úsporám je zmiňována možnost omezení provozu (rozumějme spíše převedení dopravy z vlaků do autobusů)
na 56 regionálních tratích o dél-

Za jednu z největších příčin současného špatného ekonomického stavu je však označována razantní modernizace infrastruktury nazvaná Bahnoffensive.
V rámci tohoto projektu, který
se zaměřuje na rozsáhlé modernizace rakouských nádraží, chtěly ÖBB investovat až do roku 2025
každoročně 2,2 miliardy eur (asi
57 miliard Kč). Například nyní
jsou ve Vídni uzavřena největší nádraží – Westbahnof i Südbahnhof. Nádražní haly, resp.
celé nádraží, procházejí kompletní přestavbou. Obě stanice fungují v provizorních podmínkách,
řada vlaků byla přesunuta jinam.
Na současnou situaci zřejmě
doplatí také zážitkové a nostalgické vlaky ÖBB Erlebnisbahn,
jejichž provoz by se měl omezit.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Dokončeno celé spojení Barcelona má první linku
automatického metra
z Turína do Salerna
S
V
e začátkem platnosti Jízdního řádu 2010 byl zahájen komerční provoz na posledních
úsecích italského vysokorychlostního železničního koridoru
sever – jih. Dokončení úseků Novara – Milán, Boloňa – Florencie
a Neapol – Salerno znamená vytvoření souvislé vysokorychlostní spojnice v celkové délce více
než 1 000 km, která vede z Turína až do Salerna. Mauro Moretti, výkonný ředitel Skupiny FS,
nazval tuto skutečnost italským
zázrakem a uvedl, že vysokorych-

lostní trať bude fungovat v zemi
jako svislá páteř spojující důležitá města a poskytující dopravní
obslužnost asi 65 procentům populace v zemi.
Od 13. prosince 2009 jezdí vlaky
Frecciarossa (Červený šíp) po páteřní trase rychlostí 300 km/h.
Nejrychlejší jízdní doba na trase
Milán – Řím, využívající 515 km
této vysokorychlostní tratě, se
zkrátila na 2 h 45 minut. Jízda
po 720 km dlouhém úseku mezi
Milánem a Neapolí trvá nyní 4 h
10 minut.
(acri)

polovině prosince loňského roku byl zahájen provoz
na první části linky 9 v Barceloně. Úsek s automatickým provozem měří čtyři kilometry a spojuje pět stanic na trase Can Zam
– Can Peixauet. Podle úředních
odhadů se jen v první den provozu, po otevření pro veřejnost v odpoledních hodinách, svezlo soupravami bez strojvedoucích přibližně 28 000 lidí.
Vlastníkem tratě je Ifercat,
úřad pro železniční infrastrukturu v Katalánsku, provoz za-

jišťuje společnost TMB z nového řídicího střediska v La Sagreře. Vozový park tvoří pětivozové jednotky Metropolis dodané firmou Alstom, zatímco konsorcium Siemens a Dimetronic zajistilo signalizaci CBTC.
Očekává se, že další úsek linky
9 mezi Gorgem a Sagrerou bude
uveden do provozu ve druhém
čtvrtletí letošního roku. Po dokončení v roce 2014 bude linka
s vozidly bez strojvedoucích dlouhá 47,8 km s celkem 52 stanicemi.

(acri)

německo
Obří zakázka
v nedohlednu

N

ěmecké dráhy DB chtějí v příštích letech a desetiletích zcela obnovit soupravy vlaků IC a první generaci rychlovlaků ICE. Nové
vlaky by se měly jmenovat
ICX, do roku 2028 má být rekonstruováno tři sta jednotek. Nabídky na modernizaci nových vlaků se však
vedení osobní přepravy DB
zdají příliš drahé. Společnost se vyjádřila, že nová
vozidla by měla být levnější
než poslední typ vlaků ICE 3
Proto hrozí, že výběrové řízení rozdělí na řadu menších částí, aby se zakázky
mohli zúčastnit i výrobci ze
zahraničí.

Stojvedoucí
hrozí stávkami

U

německých soukromých železničních dopravců hrozí stávky strojvedoucích. Ti požadují nárůst
mzdy o desítky procent, neboť jejich zaměstnavatelé platí asi o třicet procent
méně než DB. Odbory proto požadují, aby mzdy byly
brzy srovnatelné. Již loni se
u některých soukromých
železničních dopravců stávkovalo. Odboráři mají obavy, že zejména v regionální dopravě budou získávat
zakázky právě tito dopravci, kteří z důvodu nízkých
mezd mohou nabídnout
nižší ceny. Zatímco společnost DB zaměstnává asi 20
tisíc strojvedoucích, u soukromých dopravců se jedná
jen o několik tisícovek.

Nákladní dopravci
pod tlakem

Z

důvodu celosvětové hospodářské krize počítají
experti s poklesem železniční nákladní přepravy po celém světě o zhruba patnáct
procent, což je úroveň roku
2005. To je výsledek studie
s názvem Celosvětový trh
železniční nákladní přepravy a jeho provozovatelé. V Evropě budou uplatněny rozsáhlé restrukturalizační programy. Krize však
nabízí nové šance pro strategické rozšiřování portfolia: Německá společnost DB
Schenker Rail tak přes restrukturalizaci a snižování
počtu zaměstnanců v půli
roku 2009 ze strategických
důvodů převzala dva soukromé nákladní železniční
podniky v Polsku, aby mohla rozvíjet aktivity ve směru
do východní Evropy.
(sh)

krátké zprávy ze světa
SNCF smí převzít
Novatrans

Nové napojení Ennsu Objednávka vlaků
na přístavní terminály pro ZOH 2014

InterRail má
zastoupení v Indii

ICE Stuttgart – Curych
stále s omezením

Francouzské protikartelové úřady daly zelenou převzetí kombi
operátora Novatrans
společností SNCF. Novatrans je vedoucím podnikem
na trhu a provozuje většinu důležitých terminálů v zemi. Dopravce SNCF oznámil, že hodlá zvýšit
svůj kapitálový podíl u operátora
z necelých 40 na 85 procent. Úřady spojily povolení s řadou podmínek. SNCF se musely zavázat, že Novatrans si bude zajišťovat od roku 2011 trakci přes veřejné soutěže. Kromě toho musí vytvořit podniky pro přísun a odsun
kontejnerů.

Německý kombi operátor Transfracht International (TFG) mění
svou nabídku v rakouské relaci. Od nového jízdního řádu je přístavní zařízení Terminal Enns Hafen napojeno na AlbatrosExpress Austria.
Současně tím Enns získá napojení na všechny přístavní terminály v Bremerhavenu a Hamburku. Tímto rozhodnutím reaguje
TFG na ukončení spolupráce s rakouským kombi operátorem Intercontainer Austria (ICA). Oba
operátoři se na tom dohodli poté,
co ICA oznámil přípravu vlastní
nabídky.

Společnost InterRail,
sídlící ve švýcarském
Sankt Gallenu, otevřela v indické Bombaji svoji obchodní delegaturu. Vedení převzal Mahesh Kumar (37), který naposledy zastupoval v Indii evropskou
spediční společnost a její relace
do zemí bývalého Sovětského svazu. Z Indie vedou mnohé dopravní cesty přes Čínu nebo přes Irán,
kde se nacházejí klíčové trhy InterRailu ve střední Asii a v Rusku. InterRail Holding AG byl založen v roce 2004 jako dceřiný
podnik švýcarské Transinvest –
Gruppe.

Ani po více než roce
není vyřešen problém
vysokorychlostních
vlaků ICE s naklápěcí
skříní na mezinárodní trase z německého Stuttgartu
do Curychu. Soupravy rychlovlaků se zde stále nesmějí naklápět,
jízdní doba je tak nadále nejméně o 10 minut delší, než kdyby
mohly využívat všech svých parametrů včetně nejvyšší rychlosti. Omezení v provozu vlaků ICE
jsou také důvodem stálého vedení některých vlaků od pondělí
do čtvrtka náhradní soupravou
s lokomotivou.
(kla, šra, PeŠŤ)

Ruské dráhy (RŽD)
podepsaly smlouvu
na dodávku 38 vlakových souprav Desiro
od firmy Siemens. Ty
budou určeny pro dopravu účastníků zimních olympijských her
v roce 2014 v černomořském letovisku Soči. Soupravy vzniknou v německém Krefeldu, část
výroby proběhne v Rusku. Vlaky s max. rychlostí 160 km/h začnou jezdit na podzim roku 2013
na lince Letiště Soči – Olympijský Park a do dalších míst soutěží. Výstavba železniční tratě
do Olympijského Parku a k letišti je už v plném proudu.
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Sníh zavalil východ republiky

DOVOLENÁ 2010
321 ESCAPE CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Lenka Jandošová, Dominikánská 1, 301 00 Plzeň
Všechny destinace dostupné vlakem.
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

Sněhová kalamita dala
uprostřed minulého
týdne zabrat hlavně
železničářům
na Moravě a ve Slezsku.

V

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.
• 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

SDC Olomouc

SDC Zlín

V obvodu SDC Zlín byly 3. února
největší problémy na trati Valašské Meziříčí – Holešov, kde nastoupila sněhová fréza už ve dvě
hodiny po půlnoci. Situaci komplikoval silný vítr a v 10 hodin byl
sjízdný jen úsek Holešov – Bystřice pod Hostýnem. Zbytek tratě se
podařilo zprovoznit až od 17.30 h.

SDC Ostrava

Pro Správu dopravní cesty Ostrava byla prioritou průjezdnost re-

V AKCI. Sněhový pluh v úseku z Bystřice do Holešova.
gionální tratě Ostrava – Krnov.
Ve středu 3. února po čtvrté hodině ráno vyjížděla sněhová fréza
na neprůjezdnou trať Krnov – Jindřichov ve Slezsku. Po ní vyjížděla
další technika na nesjízdné tratě
Kravaře ve Slezsku – Chuchelná,
Frenštát p. R. – Veřovice, Suchdol

FOTO V. gerža

nad Odrou – Fulnek a Rýmařov –
Valšov, kterou se podařilo zprovoznit jako poslední v 19 h.
Ve čtvrtek 4. února projížděl
sněhový pluh trať Vítkov – Budišov nad Budišovkou a v pátek
v noci a přes den pracovaly frézy
v úseku tratě Hostašovice – Veřo-

Sněhu se nevyhnul ani obvod
Správy dopravní cesty Olomouc.
Ve středu 3. února vyjely na nesjízdné tratě obě sněhové frézy,
sněhový pluh i motorový pracovní
vůz MPV 22 se sněhovým pluhem.
Jedna fréza postupovala od Bohuňovic na Šumperk a projela
všechny stanice a staniční koleje, aby se dalo křižovat. Druhá
fréza pracovala na trati z Jeseníku na Hanušovice a sněhový pluh
byl nasazen z Hanušovic do Lipové Lázní, kde situaci komplikoval
uvíznutý vlak v úseku Vápenná –
Lipová Lázně. Trať do Javorníka
ve Slezsku byla sjízdná v 18.10 h.
Uvízlý vlak byl i na trati do Rudy
nad Moravou.
Ivan Skulina

Černá Hora

Dovolená 2010

CALABRIA, ITALIA

DOVOLENÁ

Veliki Pijesak
nová vilka u pláže
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619

Bulharsko – Pomorie,
Primorsko
11 a 12 denní pobyty
doprava vlastní
nebo lehátkovým vagonem
ubytování v soukromých
pokojích, apartmánech,
penzionu
Kontakt.: Alena Markvartová,
CA MARCO
Telefon: 723 077 056
E-mail: ck.marco@centrum.cz
www.camarco.ic.cz

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

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

K moři
od 140 Kč/noc s www.svetem.eu
465 531 995, 604 953 467

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010

NEPŘEHLÉDNĚTE – NEPŘEHLÉDNĚTE – NEPŘEHLÉDNĚTE
NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ
2010 MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.

vice, na trati Valšov – Rýmařov
i ve stanici Valšov a na trati Krnov
– Jindřichov. Po dohodě s KCOD
Ostrava a RCP Ostrava byly zrušeny plánované výluky na odstranění vegetace v úseku Frýdek-Místek
– Frýdlant nad Ostravicí.

půlce minulého týdne byla
ve východní části republiky v akci asi veškerá technika Správy železniční dopravní
cesty na odklízení sněhu.

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.

Jarní vlakové poznávací zájezdy
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Pobyty Rumunsko, Řecko
Rumunsko – Eforie Süd – Hotel Amaradia
Cena: 6 900 Kč (6 400 Kč dítě 4–12 let) odj. z ČR: 26. 6., 25. 8. 2010
7 500/6 900 Kč/os.: odjezd z ČR: 6. 7., 16. 7., 26. 7., 5. 8., 15. 8. 2010
FIP: MÁV, CFR. Cena zahrnuje 10x ubytování, 10x polopenzi,
2x lehátkový lístek a 2x místenku.
Řecko – Nei Pori – široká písečná pláž, studia pro 2, 3 a 4 osoby, apartmány pro 4, 5 a 6 osob. Cena za osobu ve studiu od 2 700
do 5 900 Kč, v apartmánu od 2 600 do 5 100 Kč.
Lehátkový lístek + transfer 1 250 Kč. Pobyt 14 dnů.
Odjezd z ČR: 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 13. 9., 17. 9. 2010.
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

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

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).
• 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.
• 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
Lokomotiva z roku
1913 zase obživne

7

Básník pro všední den

Poděkování
pro Milana Janču

P

o více než 42 letech ukončil 31. ledna svoji pracovní činnost u ČSD, ČD a ČD
Cargo bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní
dopravě Milan Janča. Pan
Janča nastoupil k Československým státním drahám
1. srpna 1968 a celý svůj profesní život věnoval železnici. Od roku 1999 se zabýval
přepravou nebezpečných
věcí. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším
životě mimo železnici přejí bezpečnostní poradci ČD
Stanislav Hájek
Cargo.

Opustil nás
Jan Vyhnálek

D

ne 21. ledna jsme se
v kostele v Benešově nad
Ploučnicí rozloučili s ředitelem Vyšší odborné a Střední průmyslové školy stavební v Děčíně Janem Vyhnálkem. Narodil se v roce 1942
v Letohradě, kde vystudoval
střední průmyslovou školu.
Po skončení vojenské služby
nastoupil k Traťové distanci v Děčíně. Při zaměstnání
studoval na Vysoké škole dopravní v Žilině.
Kvůli postojům k událostem v roce 1968 byl jeho
služební postup v traťovém hospodářství nežádoucí, a tak nastoupil jako učitel na SPŠ dopravní v Děčíně na Letné, kde byl nově
otevřen obor zaměřený
na železniční stavitelství.
Když byl tento obor převeden na stavební průmyslovku, přešel tam i Jan Vyhnálek. Tady se v r. 1995 stal ředitelem. Jeho zásluhou zde
byla otevřena Vyšší odborná
škola zaměřená na železniční stavitelství. Odchodem
Jana Vyhnálka ztrácí železnice i odborné školství velkou osobnost, studenti vynikajícího pedagoga a sbor
školy nezapomenutelného
kamaráda a kolegu.

učitelé a studenti VOŠ a SPŠ
stavební Děčín

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Louny
30. ledna

O

dpoledne v žst. Louny předměstí vykolejila
parní lokomotiva 555.0153
při odjezdu vlaku 1. nsl 6760
ze druhé staniční koleje.
Lokomotiva vykolejila jednou osou a ve vykolejeném
stavu ujela 109 metrů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.

N

a přelomu roku byla
do ŽOS České Velenice dopravena ke generální opravě úzkorozchodná
rychlíková lokomotiva
řady 73.019, vyrobená firmou Ganz v Budapešti roku
1913 podle konstrukční dokumentace lokomotivky
Krauss v Linci. Ta postavila
prvních patnáct, budapešťská pak zbylých osm strojů
tzv. bosenského rozchodu,
používaného i u nás, tedy
760 mm. Lokomotivy byly
nasazeny výhradně v Bosně a Srbsku, především
na trati Bělehrad – Sarajevo. Samotná lokomotiva dosahovala rychlosti
80 km/h, s vlaky bylo povoleno 70 km/h. Fotografie
ukazuje lokomotivu při přejíždění ze silničního návěsu
na speciální kolejový vůz,
který ji přes přesuvnu přepraví do opravné haly. Parní lokomotiva, kterou získal
Club 760 z bývalé Jugoslávie, bude po opravě předána
společnosti Salzburger LoJiří Sedláček
kalbahn.

ibžd

Přerov
1. února

V

e večerních hodinách
v žst. Přerov vykolejil spouštěný nákladní vůz
řady Faccs na výhybce číslo 256. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 30 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ostrava.

Bohumín
2. února

O

dpoledne v obvodu bohumínského depa vykolejil při posunu jeden
osobní vůz řady Bee na výhybce číslo 217. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 100
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ostrava.

POETA V UNIFORMĚ. Vlakvedoucí Martin Vídeňský miluje kontakt s lidmi natolik, že se ke konci dovolené těší do práce.

Je to muž několika
tváří. Kromě toho,
že pracuje jako
vlakvedoucí, stíhá
Martin Vídeňský
psát sborníky básní
a vybíjet si energii
adrenalinovým
sportem.

N

a první pohled působí vlakvedoucí Martin Vídeňský
nenápadně a skromně.
Cestující, kteří se s ním potkají, většinou ani nevědí, že mají
před sebou renomovaného autora poezie všedního dne, jehož
verše vás naučí novým obratům
i slovům, úspornému vyjadřování i představivosti. Tak to alespoň tvrdí jeho kritici. Faktem je,
že v roce 2008 obdržel na Šrámkově Sobotce čestné uznání a jeho
básně byly zařazeny do sborníku
16, Šestnáct východočeských básníků, který vydalo Východočeské
středisko Obce spisovatelů.
Už na základní škole prý cítil,
že k poezii má trochu jiný vztah
než jeho spolužáci. Na českotřebovské průmyslovce, kde studoval obor veskrze nepoetický, totiž
Elektrickou trakci, se jeho zájem
o literaturu dále prohloubil. „Měl
jsem obrovské štěstí na učitele,“
říká sympatický Martin z domovské stanice vlakových čet v Letohradě.

Vášeň pro paragliding

V průběhu 90. let se u Martina
projevila vášnivá záliba v paraglidingu, tedy létání na padákovém
kluzáku. Oblíbil si kopec Kozinec

CO MÁ RÁD
• Poslouchá Dream Theater,
Pearl Jam a Radiohead.
• Za nejoblíbenější trať považuje lokálku Dolní Lipka –
Hanušovice.
• Nejmilejší stanicí je pro něj
Žamberk, protože tam jezdíval za dědou a babičkou.
• K jídlu má rád knedlík se zelím nebo kvalitní pizzu.
• Ze sportu dává přednost kolu
nebo in-line bruslím. Dříve
holdoval paraglidingu.

Magická
Do věží
nesněží,
jen občas
zafouká.
Nezvaný
host ve mně
probouzí
pavouka.
(Ze sbírky Potichu
i nahlas, 2009)

u Písečné, Luzný a Kamenáč nad
Červenou Vodou, což mu přineslo
jedinečný pohled na štíteckou lokálku z ptačí perspektivy. „I proto
mi ta trať přirostla k srdci. Každá
dráha je hádek plazící se s pokorou krajinou, na rozdíl od silnice je součástí přírody, klikatí se
jako potůček a nenarušuje její
řád,“ vypráví Martin.
Třikrát se v letech 1999–2001
zúčastnil prestižního soupeření
o titul Dolomitenmann v Alpách.
Bohužel ho v roce 2002 při ostrém
tréninku potkala vážná nehoda,
při níž si zlomil páteřní obratel
a zápěstí. „Absolvoval jsem ope-

raci v Lienzu, na půl roku mě to
vyřadilo z provozu. Byl to vůbec
takový rok-blbec, protože mi zemřela maminka. Ale nakonec
všechno to špatné mi dalo impuls
k něčemu jinému, a tehdy se začala formovat moje touha a potřeba psát,“ vzpomíná vlakvedoucí.

Železnice je mu inspirací

A tak začal Martin publikovat
v literárních časopisech Host,
Tvar či Literárky a v Almanaších
mladých básníků Podorlicka.
Pro širší okruh přátel vydal sbírky Ozvěny ticha, Slza na ciferníku a Písky, hrady, zříceniny. Tou

FOTO autor (3x)

poslední je sbírka Potichu i nahlas, kterou zdobí křehké ilustrace Moniky Štaudové, talentované
studentky uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Martin se s ní setkal poprvé ve vlaku, když jí kontroloval jízdenku.
Byl tehdy zvědavý na její výkresy ve velkých deskách. Díky této
spolupráci mohl Martin oslovit
daleko mladší publikum, protože na jeho autorská čtení začali
chodit další studenti, které tam
Monika Štaudová přivedla.
Martin umělecky tvoří všude,
kde ho zrovna napadne. „Přijdeli nápad, musím si ho rychle poznamenat. Myšlenku je třeba
zachytit v okamžiku zrodu,“ popisuje vlakvedoucí. Je zajímavé,
že o železnici píše spíš výjimečně, ačkoli ho prostředí dráhy
bezesporu inspiruje. „Například v díle Flamendrák jsou verše o nočním vlaku. Napadly mě,
když bylo léto, do otevřeného
okna se krásně nesly zvuky z nádraží, klepání kol, hlášení a podobně,“ říká.

Ucítit atmosféru

V dnešní uspěchané době není
snadné nalákat čtenáře, aby občas sáhli po nějaké básni. „Přijďte na autorské čtení kteréhokoliv
básníka a ucítíte tu atmosféru,“
uvádí Vídeňský a dodává: „Když
to autor umí podat, pak si dokáže
získat posluchače. Z posledních
dvou čtení mám velmi příjemné zkušenosti. Prostředí kavárny bylo plné starých knih, k tomu
narvaný sál a špičková hudba
v podání patnáctileté houslové
virtuózky Markéty Dominikusové a její maminky Olgy na klavír.
Prostě ohromná atmosféra.“
Martin Navrátil

Studénka
3. února

D

opoledne mezi žst.
Suchdol nad Odrou
a Studénka se na železničním přejezdu P6497 střetl osobní vlak 3309 sanitkou
Volkswagen Transporter,
která na přejezdu uvázla. Nikdo nebyl zraněn, osádka stačila sanitku před střetnutím
opustit. Přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým
zabezpečovacím zařízením
se závorami. V čele vlaku byla
lokomotiva 163.087-0. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 300 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Jeřmanice
6. února

V

odpoledních hodinách
mezi žst. Jeřmanice
a Rychnov u Jablonce nad
Nisou se na železničním
přejezdu P3105 střetl rychlík 993 s dodávkou Citroen
C15. Řidič i spolujezdec dodávky byli na místě usmrceni. Přejezd je zabezpečen
světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením
bez závor. V čele rychlíku
byl motorový vůz 843.0118. Škoda byla předběžně vyčíslena na 175 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.
(MirKo)

Otázky cestujících je nesmí zaskočit
V ČD centru
v Jindřichově Hradci
musí umět poradit,
kam se dá vyrazit
na výlet i kde si
zasportovat.

betlémem. Z Kardašovy Řečice
se dostanete na zámek Červená
Lhota nebo zámek ve Stráži nad
Nežárkou, který patřil Emě Destinnové,“ říká Jitka Fílová. Hodně
možností k výletu podle ní nabízí
také úzkorozchodná trať do Nové
Bystřice.

H

ned po vstupu do místnosti slyším: „Dobrý den,
tady ČD centrum Jindřichův Hradec, co si přejete?“ Informátorka Jitka Fílová právě obsluhuje zákazníka. „Samozřejmě si můžete v naší půjčovně kolo
rezervovat na léto už teď. Chcete hned tři? Můžete přijet i s vnuky,“ vyřizuje telefonát pohotová
pracovnice.

Nasměrují vás
na správnou cestu

Počkal jsem si, až bude mít volnou chvilku a pak jsem si s ní
popovídal o její práci. „Musíme
znát dobře svůj region, to je zá-

V létě kolo, v zimě lyže

ČD CENTRUM. Jitka Fílová (vpravo) a Valentina Kostková pomáFOTO autor
hají s prodejem jízdenek a při plánování výletů.
klad,“ říká Jitka Fílová a pokračuje: „Víme, kde je špatná cesta,
nevhodná pro kola, krásné údolí
kolem potoka, hrad nebo zámek,
kde jsou hezké výhledy, možnosti koupání, dobrá hospůdka, kde

mají dobré pivo nebo zmrzlinu.“
Jižní Čechy jsou u turistů velmi oblíbené. Nachází se tu krásná
příroda i plno zajímavých památek. „Přímo v Hradci máme zámek i muzeum s pohyblivým

Do hovoru se přidala Valentina
Kostková, která odbavovala klienty u vedlejšího stolu. „Máme
velice dobrou spolupráci s městským informačním střediskem,
a tak můžeme návštěvníky vybavil mapkami, plány a prospekty,
které nám město dává,“ říká.
Navazuje také na telefonát,
který jsem zaslechl při příchodu: „O půjčování kol je ve stanici
Jindřichův Hradec obecně velký
zájem.V sezoně je k dispozici devět pánských, tři dámské a jedno dětské kolo. Turisté je mohou
vracet v Třeboni, Veselí nad Lužnicí nebo Telči. Zatím jsme neza-

znamenali žádnou krádež nebo
větší poškození. Pokud dostaneme objednávku v předstihu, zajistíme i třicet kol najednou.“
Zatím ale kolem Jindřichova
Hradce leží sníh. Místo jízdních
kol teď výletníci dávají přednost lyžím. Ptám se tedy, zda se
dá v okolí také běžkovat. „Hned
za městem je několik projetých
stop, zejména ve směru na Českou
Kanadu, ale hlavně v jejím centru, v okolí Nové Bystřice a hradu
Landštejna jsou ideální podmínky,“ doporučuje Jitka Fílová.
Když je potřeba, pracovnice
centra pomáhají s prodejem jízdenek. Odbaví zákazníky a ještě stihnou prezentovat možnosti
výletů do přírody, návštěvy kulturních zařízení, ubytování
i stravování. Na vlastní oči jsem
viděl, že tak nejen popularizují
svůj region, ale současně pomáhají mezi veřejností budovat dobré jméno Českých drah.
Jiří Junek
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za poznáním

kam jet
Za mladými atlety
do Stromovky

6/2010

Trabantem napříč Afrikou

Č

eské dráhy jako partner Českého atletického
svazu vás zvou na mistrovství České republiky
v halové atletice juniorů,
juniorek, dorostenců a dorostenek, které s uskuteční o víkendu 20. a 21.
února. Pořadatelem domácího šampionátu je oddíl
PSK Olymp Praha. Sobotní
program ve specializované atletické hale Otakara
Jandery začíná v 10 hodin
dopoledne, v neděli ještě
o půl hodiny dříve. Na boje
o mistrovské tituly za účasti několika stovek nadějí české atletiky se můžete
vydat také vlakem Českých
drah; dějiště závodů se nachází v parku Stromovka
nedaleko železniční stanice Praha-Bubeneč.

Do Skutče za obuví
a kamenem

N

a podzim loňského roku
byly otevřeny stálé expozice Městského muzea
ve Skutči, které přibližují historii i současnost tradičních řemesel Skutečska
– kamenictví a obuvnictví.
Přátele železnice zaujme
hlavně část věnovaná těžbě
kamene, jež je těsně spjata s vlečkami a železniční
dopravou. Těšit se můžete
na venkovní expozici těžby
a zpracování kamene, která vás prostřednictvím jednotlivých zastavení provede
fiktivním lomem a jeho typickými pracovišti v období
od konce devatenáctého století do poloviny století dvacátého.

TANZANIE. Cestou po národním parku Tarangire míjela výprava novodobých českých cestovatelů takovéto mohutné a majestátní baobaby.

Dva trabanty
a čtyřčlenný tým
cestovatelů společně
dobyly nejjižnější cíp
Afriky. Stalo se tak
loni dne 29. listopadu
po 83 dnech náročné
cesty napříč černým
kontinentem.

C

esta z Prahy do Kapského
Města v Jihoafrické republice měla znovu připomenout slávu českých cestovatelů
a jejich úspěšné putování s jednoduchými vozy.

Muzeum sídlí poblíž
hlavního náměstí v domě
č. p. 364 v Rybičkově ulici.
Otevřeno zde mají od pondělí do neděle v časech 9–12
a 13–17 h. Kontakty – e-mail:
muzeum.skutec@seznam.
cz, tel.: 469 350 131.
Do Skutče se dostanete
pohodlně vlakem, je to první stanice od Žďárce u Skutče na trati 261.

Komunistická
korekce v praxi

U

prostřed lesů poblíž
obce Lešetice, asi 5 km
jihovýchodně od Příbrami,
byl v letech 1947–1949 německými válečnými zajatci
vybudován pracovní tábor,
který dostal jméno podle nedalekého vrchu Vojna.
Sloužil nejdřív pro německé válečné zajatce, poté jako
tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení
pro politické vězně. Protože
se zde zachovalo 16 autentických vězeňských objektů
z doby komunistické perzekuce, vláda v roce 1999 rozhodla o vybudování památníku připomínajícího utrpení občanů v době komunistické zvůle. Bývalý tábor byl částečně zrekonstruován a v květnu 2005 slavnostně otevřen pro veřejnost. Posloužil rovněž při
natáčení některých dobových filmů.
V období listopad až březen je otevřeno od úterý
do pátku vždy v čase 9–16 h,
začátky prohlídek jsou v 9,
10, 11, 12, 13, 14 a 15 h, v letní sezoně i v 16 h.
Nejbližšími železničními stanicemi jsou Příbram
a Milín. Památník Vojna Lešetice spravuje Hornické muzeum Příbram.
Kontakty: www.muzeumpribram.cz, e-mail: info@
muzeum-pribram.cz, tel.:
731 554 244, 731 554 253.
(pt, mn)

Napříč Libyjskou pouští

První africkou zemí bylo Tunisko, kde jsme strávili pouhé dva
dny, protože nás mnohem více
lákala dosud neznámá Libye.
Průjezd Libyjskou pouští proběhl za účasti povinného průvodce, který na nás již čekal na hranicích. Když viděl, čím jsme
přijeli, byl z toho chvíli nesvůj.
Nicméně velmi rychle si zvykl
na naše pomalé cestovní tempo
a byl nám skvělým společníkem
až na egyptské hranice.
V Egyptě jsme neplánovaně
strávili tři týdny. V zázemí české ambasády v Káhiře jsme čekali na náhradní díly zaslané z Česka a díky nim jsme vyřešili technické problémy, včetně jednoho zadřeného motoru. Po provedení všech nezbytných oprav se
naše trabanty podívaly k pyramidám Sakara, projely Saharou
do Bílé pouště, k hliněnému městu al Quasr, až dojely podél Nilu
k přehradě Asuán na Nasserově
jezeře. Zde silnice končí, a pokud chcete pokračovat dál na jih
do Súdánu, musíte použít trajekt, který vás za osmnáct hodin

dopraví do hraničního súdánského městečka Wadi Halfa.
Silnice v Súdánu jsou buď nové
asfaltky, nebo vyježděné cesty
uprostřed pouště v úsecích, kde
se silnice teprve staví. V Súdánu navštěvujeme núbijské vesnice, kde nás místní obyvatelé hostí ve svých hliněných domcích,
a jedeme se také podívat na nejznámější súdánskou památku –
černé pyramidy Meroe. Jsou sice
menší, ale mnohem krásnější
než ty v Gíze a mají své kouzlo.
Stojí uprostřed pouště a nikde ani
stopy po prodavačích suvenýrů.
Jen písek a pyramidy.

Směr jižní polokoule

Etiopie nás překvapila svými
nadmořskými výškami, které
musely naše trabanty zdolat. Při
sjezdech ze tří tisíc metrů na úroveň Sněžky jsme mimo jiné spálili brzdové obložení. Při cestě
na jih jsme se stále nemohli vynadívat na zelené kopce kolem
nás, na úrodný kraj, kde v období po deštích všechno rostlo a zelenalo se. V Keni, zemi, kde asfalt
ještě neznají, na nás čekaly nezpevněné, rozbahněné, děravé
a kamenité cesty. Útěchou nám
je pocit zadostiučinění při přejezdu rovníku, ocitáme se na jižní
polokouli a tuto velmi barevnou
zem rychle opouštíme.
V Tanzanii nás vítají první africká divoká zvířata – podél silnice se procházejí žirafy. Konstatujeme, že jsou stejné jako
v zoo, ale není nad úžasný pocit
vidět je ve volné přírodě. Tanzanie disponuje mnoha národními
parky, v jednom z nich trávíme
skoro celý den a užíváme si i další zvířata.
Při naší cestě Afrikou jsme nemohli vynechat návštěvu města Livingstone v Zambii. Nejen
že zde má na čestném místě
u národního muzea bustu Emil

Holub, ale kousek za městem
burácejí Viktoriiny vodopády.
Tedy přesně řečeno – burácejí jen
v určitém ročním období. V době,
kdy jsme je chtěli obdivovat my,
zde nebyla téměř žádná voda
a mohli jsme vidět jen 1,6 kilometru dlouhou a 140 metrů vysokou
skalní stěnu. Sledovat vodopády
v plné síle určitě stojí za to, ale
nejezděte za nimi v listopadu.

o putování

N

aše cesta začala slavnostně 6. září 2009 na pražském Vyšehradě. Nejprve nás
čekala jízda do italského Janova, kde jsme se nalodili na trajekt a zamířili k africkým
břehům.
Během 19 640 km dlouhé
cesty na trase Praha – Kapské Město jsme projeli celkem
16 zemí v Evropě a Africe.
Cesta od severu k jihu napříč
takovým kontinentem, jakým
je Afrika, nás stála mnoho úsilí, odříkání, práce, a v neposlední řadě i peněz. Ale stálo
to za to. Afrika na sebe nenechá zapomenout. A také jsme
dokázali, že to jde – pravé africké dobrodružství se dá zažít
i bez GPS, ABS a 4x4.

FOTO PAVEL ŠIMEK (4x)

Namibie je Afrikou
ve zkratce

Posádky obou trabantů právě
dobyly nejjižnější místo Afriky.

ZAVŘENO. Pohled na uzamčenou stanici v Lüderitzu.

NAMIBIE. Na místě původní železnice vzniká nová trať.

Namibie pro nás byla Afrikou
ve zkratce. Jsou zde národní parky plné zvířat, písečné duny,
pouště, kamenité hory i úrodná údolí. K tomu všemu Namibie poskytuje perfektní asfaltové silnice s precizním značením a pro cestovatele nabízí potřebné zázemí a komfort. Dojeli jsme až do pouště Namib, kde
jsme se kochali rudými písečnými dunami.
Setkáváme se také se zrušenou železniční tratí, která dříve spojovala města Aus a Lüderitz. V této oblasti se dříve těžily
diamanty, v 60. letech byla těžba ukončena a obyvatelstvo odešlo do větších měst. Zbyla tu trať
zavátá pískem. V Lüderitzu stále stojí krásné koloniální nádraží, které čeká na opětovné zprovoznění. Trať se v dnešní době rekonstruuje a snad se zde již brzy
budou moci svézt první cestující.
Naše cesta končila v Kapském
městě. Ještě předtím jsme ale
dobyli nejjižnější bod Afriky –
Střelkový mys –, kde se potkávají Indický a Atlantský oceán. To
bylo pomyslné zakončení naší
dlouhé africké cesty. Oficiálním
finále však bylo přivítání našeho týmu, včetně dvou trabantů,
v srdci Kapského Města, kterého
se zúčastnil i český velvyslanec
v Jihoafrické republice.
KLÁRA HANDREJCHOVÁ

Vlakem za sněhem také do Krušných hor
Horská trať z Karlových
Varů do Potůčků je
zajímavou turistickou
atrakcí. V zimě navíc
nabízí možnost
cestovat za zimními
radovánkami.

T

rať z karlovarského dolního nádraží do Potůčků
a saského Johanngeorgenstadtu je dlouhá 47 km, v jízdním
řádu ji najdeme pod číslem 142.
Vlaky zdolávají náročná stoupání
přes hřeben Krušných hor už 110
let. Na trase leží také druhá nejvýše položená železniční stanice
v České republice – Pernink s nadmořskou výškou přes 900 m.

Vyznavačům zimních sportů (bez ohledu na to, zda běžeckého či alpského lyžování nebo
snowboardingu) se vyplatí vydat se právě sem vlakem. Ten je
dopraví přímo ke sjezdovkám,
místní nádraží se nachází uprostřed sportovního areálu v bezprostřední blízkosti vleků. Tento fakt dosvědčují i názvy sjezdovek - Pod nádražím, Nad nádražím. Na středisko rovněž navazují běžecké tratě.
Do Perninku se můžete vydat
třeba o jarních prázdninách, které si místní školáci užijí až jako
jedni z posledních v republice.
Jízda z krajského města do bývalého hornického městečka trvá
přibližně hodinu. „Například
o víkendu mohou cestující z Karlových Varů využít spoj, který

NEJDEK. Regionova vlevo brzy vyjede směr Pernink. foTO r. koutný
odjíždí z tamějšího horního nádraží v 7.51 hodin a do Perninku
přijede v 8.48 hodin. Pro zpáteční
cestu se nabízí osobní vlak s odjezdem z Perninku v 16.04 ho-

din, příjezd do Karlových Varů
je v 17.01 hodin,“ vybírá nejvhodnější spojení do krušnohorského
střediska Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní do-

pravy Českých drah v Karlových
Varech a dodává: „Při cestě zpět,
zejména pro lyžaře z větší vzdálenosti, je možné použít z Perninku do Karlových Varů v sobotu
a v neděli také spoj v 15.01 hodin z Perninku, který zajišťuje moderní motorová jednotka
Desiro.“
Rodiny s dětmi mohou pro výlet v sobotu nebo v neděli využít
síťovou jízdenku SONE+, která
platí pro dvě dospělé osoby a až tři
děti ve věku do 15 let. V pracovní
dny přijde vhod jednodenní síťová jízdenka REGIONet EgroNet;
umožňuje cestování jak v Karlovarském kraji, tak i v německém
příhraničí a stojí 150 Kč pro jednu osobu.
PAVEL TESAŘ

S využitím tiskové zprávy.

