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sloupek

které RUBRIKY SE VÁM LÍBÍ
Za poznáním

41 %

Provoz a technika

32 %

Zpravodajství

11 %

Zahraničí

10 %

Lidé a příběhy

10 %

Vaše názory jako
důležitá zpětná vazba
Po dobu dvou týdnů jsme od vás dostávali doporučení a rady, jak Železničáře vylepšit. Mezi čtenáři se objevily dvě velmi početné skupiny.
Jedna navrhuje klást větší důraz na
cestopisy a tipy na výlety a ubrat na
technických tématech. Druhá zase
volá po prohloubení odborných
článků s vazbou na vozidla nebo infrastrukturu a případně chce i omezit cestopisy, především ty bez přímé vazby na železnici.

Hlasující obvykle vybrali více
rubrik, proto součet není 100 %.

ČEHO CHCETE VÍCE
11 %

Historie

8%

Soutěže

6%

Tipy na výlety

5%

Názory lidí

3%

Petr
Horálek
šéfredaktor
Železničáře

Odhalili jsme touhy
a přání našich čtenářů

FOTO michal málek

Křížovka

Nejoblíbenější rubrikou Železničáře je cestopis na poslední straně, technicko-provozní články jsou
pro jednu část čtenářů velmi důležité, druhá část je naopak přechází. Největší hlad panuje po
křížovkách a tématech spojených s párou, nostalgií a historií. To jsou hlavní závěry z anketního
průzkumu, který jsme vyhlásili spolu se soutěží Poznejte klenoty naší země.

V

pátek 20. dubna skončila velikonoční soutěž Železničáře, která
byla zaměřena na podporu cestování po České republice. Čtenáři měli za
úkol poznat na čtrnácti fotografiích doporučená výletní místa, každé z jednoho
kraje. U snímku jsme vždy zveřejnili
i textovou nápovědu. Podmínkou uznání
každého hlasu bylo zodpovězení tří jednoduchých otázek týkajících se obsahu
Železničáře. Ptali jsme se, co se vám líbí
nejvíce, co naopak nejméně a co vám nejvíce chybí, resp. jakou rubriku rozšířit.

Reakce ze všech krajů

Celkem nám do redakce dorazilo 256 odpovědí. Hlasy přicházely ze všech krajů
republiky, nadprůměrně ze středních
Čech, Vysočiny, Moravskoslezského,
Olomouckého a Jihomoravského kraje.
U dvou lístků, které hlasující odeslali
klasickou poštou, jsme se rozhodli zamhouřit oko a zařadit je mezi ty ostatní.
Více než čtvrtina soutěžících byly ženy.

Kdo vyhrál jednotlivé ceny, si můžete
přečíst v boxu u tohoto článku. Všem
výhercům blahopřejeme!
Když jsme soutěž vyhlašovali, domnívali jsme se, že je lehká. Proto nás překvapilo, že 15 procent odpovědí obsa
hovalo minimálně jednu chybu. Pouze
u čtyř fotografií se nespetl nikdo – u Plzně, Mariánských Lázní, Ještědu a Dlouhých Strání. Naopak Zvíkov jste často
zaměňovali za Orlík, Litomyšl za Telč
a Želiv za Sázavu. V případě Náchoda jste
uváděli rozmanité názory, o jaké místo
by se mohlo jednat. Psali jste, že na
snímku je Javorník, Nové Město nad Metují, Frýdlant nebo Ratibořice. Někteří
rovněž považovali Mikulov za Valtice
a Mnichovo Hradiště za Český Krumlov.

Spor o techniku

Výsledky ankety, která byla součástí soutěže, nám poskytly alespoň orientační
obrázek, co si naši čtenáři o obsahu novin
myslí. V popularitě jednoznačně zvítězil

První akreditace školení
strojvedoucích patří DVI

N

Kdo dostane ceny
1. Maketa RegioPantera od společnosti Škoda Transportation.
• Ota Hrbáček, Ústí nad Labem

2. Tuzemský zájezd s cestovní kanceláří ČD travel za 9 tisíc Kč.
•  Arnold Gruhn, Benátky n. Jizerou
3. Fotografická publikace se snímky Jiřího Bergera z nakladatelství
Starý Most. (Na výběr jsou tituly
Brno z nebe, Plzeňský kraj z nebe
a Karlovarský kraj z nebe.)

•  Petr Votava, Moravská Třebová
•  Aneta Křenková, Olomouc
•  Pavel Chaluš, Pačejov
•  Vlasta Volgemutová, Adamov
•  Karel Braun, Brno

cestopis (rubrika Za poznáním), který
jako oblíbený označily více než dvě pěti
ny hlasujícících. Na druhém místě skončila rubrika Provoz a technika, u které
ale vnímáme odtažitý postoj některých
čtenářů, především žen. Více než 20 procent hlasujících napsalo, že tuto rubriku vynechává nebo ji nemá v oblibě. Zde
ale redakce zastává jednoznačný názor,
že tyto články do Železničáře patří. Jinak by totiž naše noviny sklouzly na
úroveň společenského magazínu.
Pro desetinu čtenářů je důležitá a oblíbená rubrika se zahraničním zpravodajstvím, přibližně stejně velká část by
ji klidně oželela. Opakovala se doporučení, abychom se věnovali spíše sousedním státům než exotickým zemím. Asi
10 procent čtenářů pozitivně hodnotilo
rubriku Lidé a příběhy, naopak 7 procent se o ní vyjadřovalo s kritickými
připomínkami. Psali jste nám také, že
se máme více věnovat lidem z provozu
a méně politikům.

V redakci jsme se shodli, že máme
zájem nadále oslovovat čtenáře
z obou skupin. Železničář je už historicky zaměřen především za zaměstnance Českých drah včetně
těch, kteří pracují v náročných podmínkách v provozu. Pro ty jsou
technická témata jistě zajímavá,
protože se úzce dotýkají jejich profese. Na druhou stranu Železničáře
čtou i lidé mimo dráhu, zejména fanoušci, studující středoškoláci či
úředníci a manažeři. Ti mají tendenci vyhledávat i oddychovější články.
Vzhledem k dlouhodobému poklesu
počtu drážních zaměstnanců musíme čím dál víc hledat čtenáře ve
druhé zmíněné skupině.
Některé návrhy, které k nám přišly, jsme už zohlednili. Týká se to
například zahraničního zpravodajství, kde už v posledních číslech píšeme především o sousedních zemích. Minule jsme téměř tři strany
věnovali nostalgickým jízdám, které vás tolik zajímají. Zavedli jsme
i pravidelnou rubriku Historie. Jiná
doporučení teprve budeme vyhodnocovat. Určitě ale platí, že jsme
vděční za každý nápad, který nám
pošlete. A nemusí to být jen v rámci
další soutěže.

Vyhrála křížovka

Pokud jde o nápady, co do obsahu přidat,
přišla nám široká plejáda odpovědí – od
konkrétních návrhů k obecným dopo
ručením. Někteří z vás si dokonce přáli
zavést horoskopy či pravidelné rubriky
pro děti. Největší podporu nakonec získaly křížovky, potom historie a soutěže.
V případě historie nám doporučujete
věnovat se zejména parním lokomotivám. Rovněž vnímáme silnou poptávku
po aktuálních informacích o nostalgických jízdách a tipech na výlety. 
PETR HORÁLEK
Správné odpovědi ze soutěže v čísle 7/2012
1 – Zvíkov
2 – Plzeň
3 – Mariánské Lázně

8 – Hvězda
9 – Mnich. Hradiště
10 – Želiv

4 – Střekov

11 – Dlouhé Stráně

5 – Ještěd

12 – Štramberk

6 – Náchod

13 – Buchlov

7 – Litomyšl

14 – Mikulov

Z vnučky Českých drah se stala dcera

K

29. únoru se České dráhy staly jediným akcionářem společnosti
ČDT - Informační Systémy. Po začlenění společnosti do Skupiny ČD do
šlo k 18. dubnu ke změně jejího názvu
na ČD - Informační Systémy, a.s., zkráceně ČD - IS. Vzhledem k tomu, že původním vlastníkem byla ČD - Telematika, z „vnučky“ Českých drah se stala
„dcera“. Po vzoru jednotného vizuálního
stylu dceřiných společností Českých
drah vznikl i grafický návrh nové značky
v korporátních barvách (viz obr.).

a přelomu března a dubna letošního roku získal Dopravní vzdělávací institut jako první v republice
Osvědčení o akreditaci školicího střediska pro strojvedoucí. Zaměstnanci společností České dráhy a ČD Cargo z řad strojvedoucích byli dosud u DVI sice školeni,
ale novelizace zákona o dráhách na jaře
2011 a nová vyhláška č. 16/2012 Sb. přinesly v tomto ohledu podstatné změny.
„Kdybychom nesplnili nové podmínky,

tak by DVI nemohl strojvedoucí školit.
Protože je to jedna z nosných profesí našich zákazníků, o které nechceme přijít,
museli jsme na tuto skutečnost zareagovat. Půlroční příprava na akreditační
proces se vyplatila a náš vzdělávací institut je od konce března jako první
v České republice připraven školit strojvedoucí všech trakcí pro celou infrastrukturu,“ vysvětluje generální ředitel
DVI Jan Bitter.
→ Pokračování na straně 5

Za chvilku nepozornosti
můžete platit celý život

SŽDC má nového
generálního ředitele

Před 60 lety vyjela
legenda zvaná Štokr

Jak jsme zrychlili vlaky
od poloviny 20. století?

Žáci základních a středních škol
se v Preventivním vlaku učili, jak
předcházet tragédiím.

STRANA 2

Přinášíme rozhovor s Jiřím
Kolářem. Jaké personální
a organizační změny chystá?

STRANA

Připomínáme si českou řadu
parních lokomotiv, které
dominovaly v nákladní dopravě.

STRANA 10

Cestovní časy na hlavních
tratích se oproti minulosti
zkrátily i o hodiny.

3

Hlavní podnikatelský směr, který byl
stanoven již při vzniku společnosti, se
ani po vyčlenění úseku Systémy a technologie z ČD - Telematiky nemění. Společnost se nadále bude orientovat především na zákazníky ze Skupiny ČD.
Dlouhodobým cílem společnosti je za-

vnitřní dvouSTRANa 6–7

ujmout pozici strategického partnera
jako integrátora informatických služeb
pro Skupinu ČD, a to dodávkou ICT produktů se záměrem podpořit České dráhy
při dosahování jejich podnikatelských
záměrů a cílů. V ČD - IS dnes pracuje asi
(hop)
270 zaměstnanců.
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Kinematovlak vykouzlí
dětské úsměvy
Také letos můžete jako součást doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL navštívit
Kinematovlak Českých drah a společnosti ČD Cargo. Kinematovlak
začne svou pouť 15. května v Domažlicích a zakončí ji 30. a 31. května ve Zlíně, resp. v Otrokovicích. Na
promítání dětských filmů se podí-

VÝCVIK. Do speciálně upraveného vlaku přišli především žáci od 12 do 19 let. Mimo jiné se mohli přiučit, jak poskytnout první pomoc.    

váte i v Klatovech, Horažďovicích,
Sušici, ve Vodňanech, v Českém
Krumlově, ve Veselí nad Lužnicí, Jindřichově Hradci, Vyškově na Moravě a Kroměříži. Přesný program najdete na www.zlinfest.cz.

Fotografie a kresby
od vašich kolegů
Amatérští malíři a fotografové vás
zvou na výstavu výtvarných děl
a fotografií členů Zemského svazu
FISAIC ČD. Akce se uskuteční od
úterý 15. do čtvrtka 17. května v budově ministerstva dopravy v Praze
(zasedací místnost č. 080 v suterénu). Vernisáž proběhne už v pondělí
14. května od 15 hodin. Výstava
bude otevřena první dva dny od
10 do 16 hodin, v poslední den
od 9 do 12 hodin.

Vzpomínání na páru
v okolí Loun
Historii lounského Parostrojního
spolku Mikádo, jakož i stroje, podle
kterého nese toto fanouškovské
sdružení své jméno, Mikáda
387.043, zmapuje výstava fotografií. Zájemci budou mít možnost
zhlédnout více než stovku fotografií
různých autorů, na kterých je vyobrazena řada historických vozidel,
která prošla rukama členů spolků ať
už při jejich opravách a údržbě, tak
při nostalgických jízdách. Součástí
výstavy se stanou také historické
snímky ze zlatých dob páry v pravidelném provozu v okolí Loun. Akci
můžete navštívit v Peruci u Loun
(leží na trati z Kralup nad Vltavou
do Loun) od 5. května do 19. června
v minigalerii U Plazíka, která se nachází asi 15 minut chůze od nádraží.

Víkendový provoz
na Tovačovce
Pokud to ještě budete stíhat, vydejte se tento víkend 5. a 6. května
na trať z Kojetína do Tovačova (tzv.
Tovačovku), která je již přes 30 let
bez pravidelného provozu. Občan-

ské sdružení Kroměřížská dráha
společně s Klubem přátel kolejových vozidel Brno tu vypraví zvláštní vlaky vedené historickou Singrovkou M 240.0113 a přípojným
vozem Blm. V Tovačově bude také
probíhat velké setkání modelářů
Plastic People of Tovačov a psí závody. Další informace najdete na
www.prototypy.cz/tovacovka.

Vyšlápněte si
na pražský Děvín
Na neděli 13. května pro vás připravil Klub českých turistů pojedenadvacáté výstup na pražský Děvín,
který leží ve výšce 308 metrů nad
mořem. Připraveno pro vás bude
šest tras, z toho pět bude začínat
u stanice metra Jinonice (na 6 km,
na 10 km, na 35 km, na 50 km), poslední u železniční stanice Praha-Veleslavín (na 18 km). Cílem bude
autobusová zastávka U Dívčích
hradů. Trasy nejsou vhodné pro kočárky s výjimkou té nejkratší. Pochod se koná za každého počasí.
Startuje se od 8. hodiny, na nejdelší
(hop, rub)
trase už od 6. hodiny.

FOTO martin navrátil (5x)

Preventivní vlak ukázal,
kam vede hazard na kolejích

Stejně jako v předchozích letech i letošní jaro vyrazila na koleje speciální
vlaková souprava, jejímž úkolem není přepravovat cestující ani náklad,
ale přivézt lidem informace, které mohou zachránit jejich zdraví i mnoho
životů. Tentokrát se Preventivní vlak zastavil v Hradci Králové a v Kolíně.

Záchranáři
zasáhli naostro

Chvíli před jedenáctou hodinou
v úterý 24. dubna, právě když
v Preventivním vlaku na královéhradeckém nádraží běžely přednášky a ukázky naplno, přiběhl za
zdejší osádkou sanitky záchranné
služby člověk s naléhavou prosbou. Na sousední poště prý zkolabovala starší žena. Na místě už
byli tři strážníci městské policie.
Instruktor-záchranář Tomáš Ježek,
přednášející z Preventivního vlaku, vzal červený záchranářský batoh a vmžiku byl uvnitř pošty. Za
chvíli dorazila další dvě auta záchranné služby. Paní měla štěstí.
Po upadnutí do bezvědomí se jí začalo zpomalovat srdce. Bez první
a odborné pomoci by měla malou
šanci na přežití.

N

esprávné chování na železnici je
riziko, které se nevyplácí. I takové
poselství s sebou přivezl Preventivní vlak. Jedná se o dlouhodobý společný
projekt Českých drah, Drážní inspekce,
organizace BESIP při ministerstvu dopravy, Policie ČR, společnosti ČD Cargo a záchranářských složek. Letošní, již osmý
ročník odstartoval v Hradci Králové, kde
Preventivní vlak stál 24. a 25. dubna. Následně se vlak přemístil do Kolína, kde
program běžel 26. a 27. dubna.
Začínalo se vždy okolo osmé ráno, délka cyklu pro jednu skupinu o počtu maximálně 35 lidí byla 110 až 120 minut.
Program Preventivního vlaku byl určen
především pro žáky a studenty základních a středních škol od 12 do 19 let.
Vzhledem k drastickým záběrům z reálných nehod nebyla akce vhodná pro děti
do 10 let. Na návštěvu vlaku se muselo
předem objednat, ale školy v obou městech byly dopředu vyrozuměny. Za čtyři
dny přišlo téměř 700 žáků. Záštitu nad
projektem převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a hejtman
Středočeského kraje David Rath.

Jde o zdraví a životy našich dětí

Odborným garantem Preventivního
vlaku je každoročně Robert Drozda. „Položil jsem si otázku, zda je tato akce ještě
potřebná. Vždyť jsme již objeli všechna
krajská města v republice. Naším vlakem
prošlo více jak 12 tisíc dětí a mladých
lidí. Neopakujeme se?“ říká. „Pak jsem
uviděl obrázek dvanáctiletého chlapce,
který se motal v kolejišti a porazil ho
rychlík. Ten jel před mimořádnou událostí pouhou čtyřicítkou. Přesto klučina
nestačil uhnout. Ani v této rychlosti nemůže strojvedoucí zastavit vlak takří
kajíc na pětníku. A rázem jsem se rozho-

OSVĚTA. Žáci mohli diskutovat s policisty a dalšími odborníky na nehody.
dl. Dorostla nová generace. I kdybychom
jezdili celý rok, stejně Preventivním vlakem neprojdou všichni. Na druhou stranu – dobrý každý poučený. Budu ještě
důraznější, obrázky budou možná ještě
ošklivější, ale je to ku prospěchu věci. Jde
o zdraví a život našich dětí!“ vysvětluje
poslání projektu Robert Drozda.
Železniční síť České republiky patří
k nejhustším v Evropě. Kromě pozitiv to
s sebou přináší i minimálně jedno výrazné negativum: velké množství mimořádných událostí končících často smrtí.
A většina těchto tragédií vzniká zcela
zbytečně, nekázní řidičů či chodců na
železničních přejezdech, nesmyslným
přebíháním tratě, naskakováním do jedoucího vlaku nebo pohybem v místech,
kde dochází k zásahu elektrickým proudem. Je smutné, že oběťmi nerozvážného
a hazardního chování na železnici jsou
i mladí lidé, proto je právě jim určena
tato preventivně-bezpečnostní akce.

  

Drastické příklady z reálných
nehod jako varování

Co návštěvníky v Preventivním vlaku
čekalo? Prvním vagonem byl speciální
kinovůz určený k projekci filmů s bezpečnostní tematikou připravených partnery projektu. Diváci uviděli, jaké nebezpečí je může potkat na železnici,
nebudou-li respektovat stanovená pravidla. Zařazen byl i film, ve kterém dívka popálená elektrickým proudem líčí
svou největší životní hloupost.
Ve druhém, konferenčním voze mohli návštěvníci diskutovat s odborníky,
kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkali se s vyšetřovateli Drážní inspekce, Českých drah a Policie ČR. Vůz
byl vybaven moderní technikou, a tak
nezůstalo jenom u slov. Ve třetím, záchranářském voze si děti prakticky ověřily, zda jsou schopny správně reagovat
v případě neštěstí. Organizátoři dětem
doporučili, aby sem rozhodně nechodi-

ly ve svátečním oblečení, protože tady
se muselo konat. Návštěvníkům se zde
věnovali záchranáři, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách.
Účast dětí na projektu byla bezplatná,
veškeré náklady hradili organizátoři.
„ČD Cargo jako partner Preventivního
vlaku přeje tomuto projektu, aby jeho
poslání, tedy varovat děti i dospělé před
nebezpečím na železnici, bylo naplněno
a odměněno tím nejlepším způsobem,
to znamená poklesem nehod a leckdy
zbytečných neštěstí,“ dodala k akci Lada
Hlaváčková ze společnosti ČD Cargo.
ELEN MÁTÉOVÁ,


MARTIN NAVRÁTIL	
					

Linka ČD Bus zlepší spojení na severu Moravy

O

d 1. května vozí České dráhy své
cestující autubusem z Frýdku-Místku do Hranic na Moravě
a zpět. Cílem nového projektu je rozšířit
nabídku cestujícím z míst, kde železniční infrastruktura neumožňuje rychlejší
a pohodlnější spojení zejména s Prahou.
Linka ČD Bus jezdí ve dvouhodinovém
intervalu a zajistí ve stanici Hranice na
Moravě přestup na dálkové spoje. České
dráhy provozují autobusový spoj na své
komerční riziko.

rá spočívá v přiznání nároku na zákaznické jízdné IN 25 pro všechny cestující,
aniž by museli prokazovat nárok na toto
jízdné pomocí In-karty.

Navazující přípoje
mezi autobusem a vlakem

Režijní jízdné tu neplatí

„Kombinací autobusové a vlakové dopravy jsme zkrátili jízdní dobu o více jak
20 minut, navíc novým autobusovým
spojem zajišťujeme rychlé spojení samotných měst bez nutnosti přestupu
a s výhodami tarifu ČD,“ říká Vladimír
Peléšek, ředitel Odboru produktů a obchodu. Všechna místa v autobuse jsou
pouze 2. vozové třídy, jsou povinně mís-

tenková a pouze pro sezení. Místenka
stojí nula korun a lze ji získat jen k zakoupené jízdence ve standardním předprodeji dva měsíce a nejpozději 15 minut
před odjezdem autobusu z nástupní stanice. Bez platné místenky lze do autobusu nastoupit pouze v případě, že bude

volná kapacita míst k sezení a řidič nástup povolí.
V autobuse neplatí jízdenky IDS ani
zaměstnanecké výhody Českých drah
(režijní jízdné) či jízdní výhody ZSSK nebo ŽSR uznávané u ČD. Až do odvolání
zde naopak platí akviziční nabídka, kte-

Autobusový dopravce zajišťující dopravu
bude také v kontaktu s dispečinkem Českých drah. Díky tomu budou autobusy
v Hranicích na Moravě čekat na pláno
vané přípoje. V autobusu je také zajištěna na určených místech bezplatná přeprava ručních zavazadel. Se souhlasem
řidiče je možné bezplatné uložení složeného kočárku v zavazadlovém prostoru. Zastávky autobusu jsou před staničními budovami v Hranicích na Moravě,
Nový Jičín město a Frýdek-Místek. V Příboru na autobusových zastávkách Příbor, u pošty a Příbor, u kostela. Přepravu
autobusem pro ČD zajišťuje společnost
Veolia Transport Morava.
(tis)
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Chceme být skutečným lídrem

krátce

v transformaci železnice
Rok a půl trvající provizorní stav ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty skončil
čtvrtkem 19. dubna. Správní rada SŽDC v ten den zvolila generálním ředitelem Jiřího Koláře
a zároveň odvolala z řízení Pavla Habartu. Nový šéf společnosti, která patří z hlediska výše
rozpočtu k největším ve státní sféře u nás, již plánuje změny, a to nejen personální.

N

a post nejvyššího šéfa Správy
železniční dopravní cesty se přihlásila více než dvacítka kandidátů. Zadání jednoznačně hovořilo
o tom, že uchazeč o post generálního
ředitele musí mít například ukončené
vysokoškolské vzdělání dopravního,
technického, ekonomického nebo právního zaměření a také tříletou praxi při
řízení provozu drah. Dnes již víme, že
vyhrál Jiří Kolář, shodou okolností člen
představenstava Českých drah a bývalý
náměstek generálního ředitele ČD pro
provoz.

turu. SŽDC jako majitel a správce infrastruktury tak musí přesně vědět,
co a kde má stavět. Navíc jsme jednou
z největších státních investorských
organizací a každoročně investujeme
do obnovy a výstavby tratí miliardy
korun.

Uvítal bych, aby si
dopravci řekli, které
investice do
infrastruktury jsou
pro ně prioritou.

Jak zpětně hodnotíte převod živé dopravní cesty z Českých drah na SŽDC?
Probíhal příliš pomalu, či rychle?
A podařilo se opravdu všechno podle
očekávání? A proč jste vlastně nepřešel loni v září společně se svými
nynějšími podřízenými na SŽDC?
Převod živé dopravní cesty z Českých
drah na SŽDC byl logickým krokem
v transformaci železničního sektoru
v České republice. Devět a půl tisíce zaměstnanců přešlo z jedné firmy do druhé standardním způsobem jen díky
tomu, že v obou firmách pracovaly již
několik měsíců před samotným aktem
odborné týmy, které pomohly zajistit
hladký průběh celé akce. Z technologicko-provozních důvodů byl nakonec
samotný převod pozdržen o dva měsíce, neboť jsme chtěli mít stoprocentní
jistotu, že všechno bude fungovat tak,
jak má. Co se týká mě osobně, loni v září jsem se s panem Habartou nedohodl na mém jednoznačném uplatnění
u SŽDC, proto jsem zůstal na Českých
drahách jako člen představenstva.
Jste zkušený člověk z železničářské branže, u Českých drah
jste řídil osobní dopravu, později
provoz. Co podle vás česká železnice nejvíce potřebuje pro to,
aby byla konkurenceschopná?
Železnice by především potřebovala
dokončit svoji transformaci. Pokud

Foto archiv čd

Chystáte už na SŽDC nějaké zásadní
personální kroky?
Některé se svých protikandidátů na
místo generálního ředitele jsem si již
vybral do svého nového týmu. Počínaje 1. květnem proto na některých současných postech zcela určitě nastanou
změny. Do pozice ekonomického náměstka tak například nastoupí Jan Blecha a místo náměstka pro modernizaci
bude nově zastávat Petr Šlégr. Během
května se chci navíc seznámit se všemi řediteli odborných útvarů na SŽDC
a podrobně s nimi prodiskutovat jejich
náplně, pracovní tematiku a rozdělení
pravomocí. Na nižších postech žádné
výměny zatím neplánuji, protože mojí
prioritou bude seznámení se se zásadními organizačními změnami, které
ve firmě proběhly k 1. dubnu. Až v řádu
měsíců provedu analýzu, zda nastalé
změny jsou přínosem, či nikoli.

JIŘÍ KOLÁŘ
generální ředitel Správy železniční dopravní cesty
Po absolvování Střední průmyslové
školy dopravní v Děčíně nastoupil
v roce 1983 jako výpravčí v Praze-Vršovicích. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu dopravní. V roce 1993 přešel na post přednosty stanice Kladno.
Od roku 1999 pracoval jako ředitel Obchodně provozního ředitelství ČD

budou stále první nástupiště a přilehlé budovy Českých drah, zbytek peronů
v majetku SŽDC, pozemky pod kolejemi budou patřit zase někomu jinému,
tak se nikam nepohneme. Chci, aby se
naše firma stala lídrem tohoto procesu a šla spíše naproti změnám, než jen

v Ústí nad Labem. Od června 2005
do února 2008 byl náměstkem generálního ředitele ČD pro osobní dopravu,
poté se stal náměstkem pro provoz.
Tím přestal být v září 2011 po převodu
živé dopravní cesty na SŽDC, zůstal ale
členem představenstva ČD. Od dubna
je generálním ředitelem SŽDC.

stála a čekala, co se stane. Nebavme se
jen o SŽDC nebo Českých drahách, ale
spíše o transformaci české železnice
jako celku. Navíc musí majitel infrastruktury umět vytvořit beze zbytku
všem osobním a nákladním dopravcům kvalitní a bezpečnou infrastruk-

V čem vidíte největší problém
u SŽDC? Je to nedostatek peněz,
chybná koncepce, nadměrné plýtvání finančními prostředky, málo,
či naopak hodně zaměstnanců…?
Největším problémem je nedostatečná komunikace jak směrem k zákazníkům, tak i směrem dovnitř firmy.
Naši organizaci chci více orientovat
na zákazníky a rozvinout mnohem intenzivnější komunikaci nejen se všemi
dopravci na železniční infrastruktuře,
ale i objednateli dopravy, tedy kraji,
potažmo jednotlivými obcemi nebo
ministerstvem dopravy. My jako majitelé a správci infrastruktury musíme
vycházet dopravcům vstříc a měli bychom s nimi konzultovat nejvhodnější
investice a tomu přizpůsobovat i plán.
A nejde jen o modernizace, ale i o to, aby
si kraje například uměly říci dopředu,
na kterých tratích třeba nebudou chtít
objednávat dopravní obslužnost. A také
bych uvítal, aby si dopravci řekli, které investice do infrastruktury jsou pro
ně prioritou a které jsou pro ně méně
zajímavé.
Říká se, že u nás je jedna z nejvyšších cen za dopravní cestu
v celé Evropě. Jak to vlastně
ve skutečnosti vůbec je?
Výnosy z ceny za dopravní cestu by měly
v plné míře hradit řízení provozu. Co si
pamatuji, tak jen loni na Správě železniční dopravní cesty scházelo 800 milionů korun na dorovnání úhrady řízení
provozu! A to už je významná položka.
V současné době je cena za použití dopravní cesty u vlaků v osobní dopravě
na chvostu evropských cen, které jsou
leckdy několikanásobky naší ceny. Jiná věc je nákladní doprava, kde je cena
na běžném evropském průměru. Určitě
bych chtěl rozvinout diskuzi a podrobit
analýze téma variabilních cen za použití dopravní cesty podle jejího stavu
a kvality. Tedy jednoduše – za lepší koleje více peněz, za ty horší méně. Kvalitu
infrastruktury bych chtěl promítnout
i do hodnotících ukazatelů odměn našeho středního managementu.


Tenisové trofeje
přilákaly 25 tisíc lidí

Výstavu tenisových trofejí našich
sportovců v prostorách ČD centra
na pražském hlavním nádraží vidělo
od 1. do 22. dubna asi 25 tisíc zájemců. Mezi vzácné poháry patřila
i „mísa“ Fed Cup, kterou nad hlavu
zvedly nejslavnější tenistky světa.
Tato cena byla již v pátek 20. dubna
převezena do Ostravy do vítkovické
ČEZ Arény, kde náš ženský tenisový
tým úspěšně bojoval s italským týmem. Netradiční přeprava poháru
probíhala Pendolinem SC 31 za zájmu novinářů.

Noc evropské
literatury Na Knížecí
Ve středu 16. května od 18 do 23 hodin budou české herecké osobnosti
předčítat ze současné evropské literatury na patnácti místech Prahy,
a to včetně železniční zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí. Všechna
místa jsou situována v rámci jedné
lokality, aby jich návštěvníci akce
stihli za večer obejít co nejvíce. Organizátorem projektu s názvem Noc
literatury je České centrum Praha
ve spolupráci se sítí zahraničních
kulturních institutů EUNIC. Partnerem akce jsou i České dráhy.

Personální změny
ve vedení ČD Cargo
Představenstvo ČD při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČD Cargo na svém zasedání
dne 24. dubna rozhodlo o snížení
počtu členů představenstva této
společnosti ze čtyř na tři. Zároveň
odvolalo z funkce členů představenstva ČD Cargo Jana Vlasáka
a Sonnyho Sonnbergera. Novým
členem představenstva se stal dosavadní obchodní ředitel firmy Roman Vallovič.

Zdravotnické zařízení
v Italské omládlo

Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská otevřela začátkem dubna
nově zrekonstruované prostory.
Soukromé zdravotnické zařízení
sídlí v budově, která patří Českým
drahám, a železničáři stále tvoří
důležitou část zdejších pacientů.
Rekonstrukce se dotkla například
nového centra jednodenní péče
včetně moderního operačního
sálu. Léčebna dlouhodobě nemocných získala dalších 18 lůžek. Proměnou prošly i laboratoře. 
(hop, rub, tis, mn)


MARTIN HARÁK

Olomoucká nádraží přivítala návštěvníky jarní Flory

S

tánek Českých drah na výstavě Flora Olomouc chvílemi připomínal
poštovní úřad. Takový dojem vyvolávalo někdy i po vteřině cvakající
razítko, kterým pokladní Pavlína Sedláková označovala zpáteční jízdenky
návštěvníků. Razítko bylo totiž od
čtvrtka 19. do neděle 22. dubna podmínkou nabídky VLAK+, která cestujícím z kteréhokoli tarifního bodu na železnici v rámci ČR garantovala slevu
50 procent ze zpátečního jízdného.

v pátek Pavlína Sedláková. Obě pracovnice také neustále doplňovaly magazíny
ČD pro vás a nafukovaly další a další balonky s logem ČD, o které každou chvíli
žadonily především děti. A nesmíme
zapomenout na třetího pomocníka
u stánku Českých drah – obřího slona
Elfíka v pozměněné podobě, který rozdával dětem sladkosti a nechával se rád
fotografovat.

Hurvínkovi pomohla Regionova

Je libo vyfotit se s Elfíkem?

Pokladní KCOD se svou pomocnicí
Vendulou Novákovu tu po všechny
čtyři dny také nabízela slevové
kupony na víkendovou jízdenku
SONE+, na In-kartu nebo do cyklopůjčoven v Olomouci a Kroměříži. „Pou
kazy na SONE+ jsme dnes od rána prodali už tři a k tomu i nějaké upomínkové
předměty,“ počítala brzy po otevření

ZA KVĚTINAMI. Hurvínek převážel návštěvníky k výstavišti. Na olomouckém
hlavním nádraží lákal ještě slavnostně vyzdobený vůz řady 010.

  FOTO autor

Po všechny čtyři dny vozil návštěvníky
výstavy historický motorový vůz Hurvínek M 131.1515 řízený Miroslavem
Ofukaným a doprovázený četou oděnou
do dobových uniforem. Vůz vyjížděl
z olomouckého hlavního nádraží do stanice Olomouc-Nová Ulice, o víkendu až
do stanice Olomouc-Řepčín. Místo původně ohlášeného historického vozu Věžák M 120.417 se cestující do Olomouce
mohli podívat do květinami slavnostně

vyzdobeného vozu řady 010 na pátém
nástupišti hlavního nádraží.
Cestujícím se oba vozy líbily, občas
se ale stalo, že lidé nastoupili do 010
v mylném očekávání, že je odveze
na výstavu. U Hurvínka se zase ve čtvrtek stala menší nepříjemnost, když
kvůli přetížení došlo k poškození součástky na jeho spodku, takže několikrát musela zaskočit modernější Regionova. Vše se nakonec v dobré obrátilo
a stařičký červený vůz ukázal, že umí
skoro až k výstavišti přepravit kromě
dětí udivených z výhledu ze stanoviště
strojvedoucího třeba i vozíčkáře. Zájem
o mimořádné jízdy byl skutečně obrovský. Někdy až tak moc, že část lidí vzdala čekání a použila pro cestu na výstaviště raději tramvaj. Každopádně všem
zaměstnancům KCOD Olomouc, kteří
jízdy Hurvínkem a výzdobu 010 zajišťovali, je třeba poděkovat.
MARTIN NAVRÁTIL

4

z p r avo da j s t v í

MIMOŘÁDNOSTI

Úpořiny
28. března
V odpoledních hodinách v železniční stanici Úpořiny za vjezdu osobního vlaku 16518 na přivolávací návěst od návěstidla 2L řízl tento vlak
výhybku 5b a vjel na první staniční
kolej, která již byla obsazena osobním vlakem 16519. Osobní vlak
16518 zastavil 215 metrů od stojí
cího osobního vlaku 16519. Nikdo
nebyl zraněn. Škoda na výhybce
byla předběžně vyčíslena na 10 ti
síc korun.

Praha hl. n.
29. března

Koridor přes
Klánovický les
už nebude jen na papíru

Odpoledne v žst. Praha hlavní nádraží projel rychlík 791 návěstidlo
Lc26b, které zakazovalo jízdu, řízl
výhybku číslo 84 a byl zastaven pomocí funkce generální stop a záchranné brzdy na koleji číslo 301
pouhých 22 metrů od rychlíku 783,
který stál před návěstidlem Sc301.
Nikdo nebyl zraněn. Škoda na výhybce byla předběžně vyčíslena na
450 tisíc korun.

Boří les – Valtice
31. března
Nad ránem mezi žst. Boří les a Valtice na železničním přejezdu v km
94,200 narazil osobní automobil
Ford Fiesta do posledního vozu nákladního vlaku Pn 44053. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím zařízením bez závor, které bylo v době
průjezdu vlaku v činnosti. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 40 ti
síc korun.

Peruc – Klobuky
v Čechách
31. března
Odpoledne mezi železničními stanicemi Peruc a Klobuky v Čechách
zastavil v km 75,628 z důvodu závady motorového vozu 809.495-5

osobní vlak 9756. Ze stanice Peruc
byl jako posun mezi dopravnami
pro uvázlý vlak vyslán motorový
vůz 809.434-4, který ale do stojícího vlaku prudce najel. V osobním
vlaku byla lehce zraněna jedna cestující. Škoda na motorových vozech
byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

Bludov
2. dubna
Dopoledne v obvodu žst. Bludov
se na železničním přejezdu v km
49,460 střetl osobní automobil
Škoda Felicia s osobním vlakem
3607, kterým byl motorový vůz
810.094-3. Při střetnutí byl zraněn
řidič felicie. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím zaří
zením bez závor, které bylo v době
průjezdu vlaku v činnosti. Škoda
byla předběžně vyčíslena na
100 tisíc Kč.

Nové Hamry – Nejdek

DOČKÁME SE? Na trati mezi Prahou a Kolínem stále zbývá devítikilometrový úsek, který není zmodernizován. Změna má přijít v dohledné době.

Pokud vše dobře dopadne, na začátku příštího roku začne dlouho
odkládaná stavba prvního koridoru na východním okraji Prahy. V praxi
se mimo jiné projeví odklonem části dálkových spojů přes Lysou nad
Labem a náhradní autobusovou dopravou pro regionální vlaky.

K

dy už bude dokončen první koridor
mezi Prahou a Kolínem? Pro některé novináře je to možná podivná
otázka, protože v mnoha článcích jste si
mohli přečíst, že je dávno hotovo. My na
dráze ale dobře víme, že schází devítikilometrový úsek mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly, který vede přes Klánovický les. Správa železniční dopravní
cesty dlouho nechtěla říci konkrétní termín výstavby, patrně s ohledem na právní spory s jedním majitelem nemovitosti v těsné blízkosti kolejí. Dnes už je SŽDC
optimističtější.
„Věřím, že by zahájení realizace mohlo být v prvním čtvrtletí roku 2013,“ říká
ředitel Stavební správy Praha Pavel Mathé. V současné době probíhá nové územní řízení na stavbu. Pokud se neobjeví
problémy, nabyde právní moci v červnu.
„Ve druhém pololetí letošního roku by
mohlo dojít na stavební řízení a zadávací
řízení na zhotovitele stavby. Počítáme
s financováním z Operačního programu
Doprava,“ uvádí ředitel Mathé.

Staveniště bez příjezdových cest

Na nedávno opravené trati je zatím nejvyšší povolená rychlost 120 km/h. Po modernizaci se na většině úseku počítá se
160 km/h. Kolejové spojky nacházející
se v oblouku na českobrodském zhlaví
v Úvalech, kde je v současnosti rychlost

100 km/h, se mají přesunout před (již
modernizovaný) oblouk za stanicí, což
dovolí zvýšit rychlost v oblouku až na 115
km/h pro klasické soupravy. Zároveň
s tím bude přestavěna část už existující
koridorové tratě a budou posunuta vjezdová i odjezdová návěstidla. Vandaly
zdevastované přístřešky v zastávce Klánovice konečně budou nahrazeny „koridorizovanými“.

Během stavby 
bude odkloněna část
dálkových spojů a celá
nákladní doprava.
Těsně před Prahou-Běchovicemi na odbočce Blatov, kde mimoúrovňově odbočuje spojka přes Běchovice směr Malešice,
budou rekonstruovány kolejové spojky
pro rychlost 100 km/h mezi hlavními
kolejemi. Práce bude náročná z hlediska
ochrany přírody a absence příjezdových
komunikací. Podle Státního fondu dopravního infrastruktury měly náklady
stavby dosáhnout 2,2 miliardy korun.
Jenže do toho není započítána inflace za

úsek modernizace

řadu let ani vyšší DPH. Ještě dodejme, že
původní termín pro dokončení stavby byl
do roku 2005 a později se prodloužil do
roku 2009.

Příprava na výlukový jízdní řád

Nutnou podmínkou zahájení stavby je
řešení náhradních odklonových tras.
Proto se od loňského července provádí
optimalizace tratě z Prahy-Vysočan do
Lysé nad Labem. Ta má skončit do září.
Díky tomu bude možné v příštím roce
přesunout část dálkových spojů (především páteční posilové rychlíky) a veškerou nákladní dopravu mezi Prahou a Kolínem právě na trať přes Lysou. Dálkové
vlaky, které zůstanou na úseku přes Běchovice, musí počítat se zpožděním do
deseti minut.
„Podle výlukového jízdního řádu by
zřejmě regionální spoje musely být nahrazeny autobusy. Důvodem jsou nezbytné ekologicky šetrné technologie
stavby,“ říká Libor Bastián, vedoucí oddělení jízdního řádu Českých drah.
V chráněném území přírodní rezervace
Klánovický les totiž nebude možné budovat příjezdové cesty, a proto se budou
muset v některých etapách stavby vyloučit dvě koleje ze tří. Náročná bude podle
něj sanace viaduktu v Úvalech, i když to
dopravně pomůže vyřešit vybudování
nového českobrodského zhlaví za via-

FOTO autor

PROČ MÁ KORIDOR
ZPOŽDĚNÍ
V roce 2003 se Luboš Brzák rozhodl
napadnout u soudu výstavbu betonové protihlukové zdi, která měla
stát přímo před jeho rodinným domem na konci Úval. Stavba tak nemohla začít. Pravomocné rozhodnutí padlo až v roce 2009. Nejvyšší
správní soud tehdy dal stěžovateli
za pravdu. Pro nově chystanou stavbu již nejsou velká protihluková
opatření třeba. Nová studie totiž zohledňuje tzv. starou hlukovou zátěž,
takže stěna vyroste pouze na druhé
straně, než je dům pana Brzáka. A to
ještě jen v případě, že se při měření
hluku v rámci zkušebního provozu
prokáže překročení limitů. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlas se stavbou v červnu 2011.

duktem, které se starým poslouží k vyhnutí se vyloučené koleji.
„Příští rok počítáme i s modernizací
zhlaví v prostoru nadjezdu Blatov, kde
je nevyhovující osová vzdálenost mezi
kolejemi, což pro nás bude znamenat až
čtyřtýdenní výluku dvou kolejí,“ dodává jeho kolega Dušan Schoffer. Jak to
tedy vypadá, než se cestující dočkají
rychlejší jízdy, musí si protrpět nějakou
dobu zpoždění a jízdy odklonem. Ale
tak už to v životě chodí. Když chceš něčeho dosáhnout, musíš tomu nejdříve
něco obětovat.
Martin Navrátil

Klánovický les

odbočka Blatov

zastávka Praha-Klánovice

Praha-Běchovice

Úvaly

3. dubna
V odpoledních hodinách mezi železničními stanicemi Nové Hamry
a Nejdek se na železničním přejezdu v km 20,548 střetl osobní automobil Nissan Pathfinder s osobním
vlakem 17111, v jehož čele byla motorová lokomotiva 714.225-0. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím
zařízením bez závor, které bylo
v době průjezdu vlaku v činnosti.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
310 tisíc korun.

Valašské Meziříčí –
Střítež nad Bečvou
4. dubna
Odpoledne mezi žst. Valašské Meziříčí a Střítež nad Bečvou se na železničním přejezdu v km 7,234 střetl nákladní automobil Iveco ML 120
s osobním vlakem 13223, kterým
byla motorová jednotka Regionova
814/914.091. Nikdo nebyl zraněn.
Přejezd je zabezpečen výstražnými
kříži. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.

RSM: Týniště nad Orlicí před rekonstrukcí

S

oučasně s rozvojem průmyslu na
Královéhradecku v první polovině
19. století se město Týniště nad Orlicí stalo důležitou železniční křižovat
kou tratí z Prahy do Hanušovic a z Chocně do Meziměstí. Pro borové lesy, které
město obklopují, bývá často označováno
jako město v lesích. Jeho název vznikl ze
slova „týn“, které znamenalo opevněný
hrádek na vyvýšeném místě.

V současné době jsou objekty výpravní
budovy přístavbami a přístřešky spojeny
v jeden optický celek. Stavebními úpravami dojde k odbourání většiny přístaveb a otevření prostoru mezi objekty.
Nový vzhled nádraží se tedy vrátí téměř
do původní historické podoby. Jedinou

Budova už provozu nevyhovuje

Na samotné výpravní budově se již
značně odrazily známky času. Ani svojí
dispozicí již objekt nevyhovuje současnému železničnímu provozu. Nedostačující je sociální zařízení jak pro zaměstnance, tak i pro veřejnost. Podmínky pro
odbavení cestujících a související služby
jsou špatné, do budovy zatéká a celkový
vzhled objektu není dobrý. Toto vše přispělo k naplánování komplexní rekonstrukce této železniční budovy.

Vizualizace budoucí
podoby výpravní 
budovy a přednádražního prostoru.

přístavbou zůstane současná dopravní
kancelář. Stavební úpravy jsou pojaty
jako komplexní a budou se týkat i všech
technických instalací. Střešní krytina
bude nahrazena novou skládanou krytinou a krovy ošetřeny proti působení hub
a dřevokazného hmyzu. Napadené části
prvků budou nahrazeny novými.

Dispoziční změny

Stavebně budou řešeny sanace stropů
a podlah, popraskaných nadpraží a krovů. V nejvyšším podlaží bude zateplena
stropní konstrukce. Dojde k dispozičním
změnám v jednotlivých podlažích, kde
budou vybourány některé příčky a doplněny novými. Dále budou vyměněny
veškeré výplně otvorů za nové a kompletně rekonstruována fasáda objektu včetně jeho zateplení. Kolem objektu vznikne
pro odbavení cestujících nový přístřešek
a zpevněné komunikační plochy ze zámkové dlažby. Vše bude napojeno na již
dokončený nový terminál vystavěný městem Týniště nad Orlicí.
V další etapě na rekonstrukci výpravní
budovy naváže SŽDC se stavbou nástupišť a podchodu s výtahem. Jak je patrné
z vizualizace, dojde ke zlepšení vzhledu
přednádraží a zároveň se zrychlí odbavení a informování cestujících.
Václav Fikr
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skupina čd

V nymburských dílnách jsou

MIMOŘÁDNOSTI

Hradec Králové

přeborníci na opravy

6. dubna
Dopoledne v žst. Hradec Králové
hlavní nádraží vykolejil při posunu
motorový vůz 854.213-6 na výhybce číslo 82. Nikdo nebyl zraněn.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
23 tisíc korun.

Po několika měsících jsme zavítali do Provozního střediska oprav (PSO) v Nymburce
společnosti DPOV, člena Skupiny ČD. Změn je tu dlouhá řada, vždyť celá akciová společnost
prochází na všech stupních restrukturalizací a zaváděním procesního a projektového řízení,
které má zajistit pružnější reakce na požadavky zákazníků a lepší organizaci.

Bakov nad Jizerou
11. dubna
V dopoledních hodinách mezi železniční stanicí Bakov nad Jizerou
a odbočkou Zálučí se na přejezdu
v km 83,121 střetl osobní automobil Škoda Favorit s rychlíkem 1138,
v jehož čele byl motorový vůz
854.027-0. Řidič favoritu a jeho
spolujezdkyně při střetnutí s motorovým vozem zemřeli. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečova-

cím zařízením bez závor, které bylo
v době průjezdu vlaku v činnosti.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
částku 45 tisíc korun.

Nejdek – Nové Hamry
12. dubna
Odpoledne mezi žst. Nejdek a dopravnou Nové Hamry se na železničním přejezdu v km 21,828 střetl
osobní automobil Škoda Fabia
s osobním vlakem 17108, v jehož
čele byla motorová lokomotiva
742.343-7. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 85 tisíc korun.

Jaroměř – Dvůr
Králové nad Labem
12. dubna

ČLOVĚK A STROJ. Zaměstnanci DPOV pracují především na zakázkách pro České dráhy, ČD Cargo a SŽDC. Opravují moderní i historická vozidla.

N

a hodnocení nového ekonomického systému DPOV, který byl zaveden v lednu, je ještě příliš brzy.
Společnost se nyní zaměřila na jasnější
cenotvorbu a řízení priorit zakázek. Vedení chce také zkrátit doby oprav, zvýšit
kapacity a zmenšit dobu prostojů. Výroba je v DPOV od počátku roku 2012 řízena
prozákaznicky, o což se starají noví projektoví manažeři, řídící zakázky od okamžiku jejich vzniku přes výrobu, realizaci až po finální předání zákazníkovi.
V čele DPOV nově stojí František Bureš
jako předseda představenstva a generální ředitel, který tak vystřídal ve vedení
Josefa Plachého (ten odešel do důchodu).
I v nymburském Provozním středisku
oprav pokračují v modernizaci. Vedle
drobnějších investic se například realizuje první etapa prací na lakovně. Bývalý vedoucí nymburského Provozního
střediska oprav, který je nově obchodním ředitelem DPOV, Arnošt Kohl mě
doprovodil při návštěvě zdejšího areálu.
Těžištěm prací jsou zde vyvazovací opravy motorových lokomotiv a vozů řad 714,
750, 742, 854, ale i přípojných vozů řady
054 nebo řídicích vozů 954 pro České dráhy, ČD Cargo, Správu železniční doprav-

ní cesty, případně další dopravce. Jedná
se tedy o různé typy oprav pro širokou
paletu vozidel často doprovázených individuálními požadavky zákazníka.
Při mé návštěvě se na dílně právě vyráběl zcela nový elektrorozvaděč pro lo
komotivu řady 754, protože lokomotiva
obdrží elektronický řídicí systém MSV.
Jiný Brejlovec právě „potil krev“ při plném výkonu na vodním odporu – zařízení, které umožňuje odzkoušet motorové a elektrické okruhy vozidla, aniž

by ujelo jediný metr. Samozřejmě pokračovaly vyvazovací opravy na jednotkách Pendolino, které společnost
DPOV vysoutěžila.
Zajímavostí pro milovníky dobových
vozidel by jistě byla oprava soupravy
tvořené vozy 820 a 020 pro Depo historických vozidel v Lužné u Rakovníka.
Tady se v Nymburce obzvláště spěchalo,
protože zakázka se musí stihnout do
zahájení sezony. Kdo zná korozí poznamenaný stav skříní těchto řad vozů, ví,
jaká to musí být pro nymburské odborníky námaha. Ještě jsem byl svědkem

Modernizace vozů řady 810 probíhá 
ve dvou variantách.

Opravy železničních vozidel zahrnují 
i namáhavou fyzickou práci.

Rozmanitá skupina zakázek

FOTO AUTOR (3x)

přestavby dvou starších motorových vo
zů 851, z nichž se mají zrodit měřicí
vozy na zakázku SŽDC.

Zaměřeno na Orchestriony

Spolu s kolegy v Provozním středisku
oprav ve Veselí nad Moravou nyní pracují Nymburští na pilotním projektu modernizace kdysi nejrozšířenějšího vozidla ČD – vozu řady 810 přezdívaného
Orchestrion, přesněji těch, které neprojdou „reinkarnací“ na Regionovu. Vyvinuty jsou dvě varianty: komplexnější
a tedy i dražší veselské „áčko“, které obnáší nový motor TEDOM, novou převodovku, zesílené nápravy (podobné jako
má řada 814) a nové WC. Ta už byla slavnostně představena ve Veselí nad Moravou. „Béčko“ má technických novinek
méně, ale cestující bude čekat rovněž
zbrusu nový interiér. Pětice těchto vozů
jezdí v obvodu DKV Plzeň nebo čekají
v Nymburce či Veselí na dokončení.
MARTIN NAVRÁTIL


Ve večerních hodinách mezi žst.
Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem
se na přejezdu v km 48,673 střetl
osobní automobil Škoda Octavia
s rychlíkem 996, v jehož čele byl
motorový vůz 843.015-9. Nikdo nebyl zraněn. Přejezd je zabezpečen
světelným zabezpečovacím zařízením se závorami, které bylo v době
průjezdu vlaku v činnosti. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 490 tisíc korun.

Bohdíkov
13. dubna
V ranních hodinách v obvodu železniční stanice Bohdíkov se na železničním přejezdu v km 64,107 střetl
nákladní automobil Tatra, který na
návěsu převážel dřevěné kulatiny,
s nákladním vlakem Pn 69942, v jehož čele byla lokomotiva 742.360-1.
Při střetnutí byl těžce zraněn spolujezdec v nákladním automobilu
a byla proražena nádrž lokomotivy,
ze které uniklo přibližně dva tisíce
litrů nafty do řeky Moravy, čímž
vznikla ekologická havárie. Přejezd
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor, které
bylo v době průjezdu vlaku v činnosti. Škoda byla předběžně vyčíslena na 6 milionů korun.


První akreditace školení strojvedoucích patří DVI

→ Pokračování ze strany 1

Dopravní vzdělávací institut byl již potřetí za sebou úspěšně recertifikován
podle standardů ISO 9001. Nyní si tedy
připsal na své konto další úspěch, který
dokazuje jeho vedoucí pozici na trhu odborného železničního vzdělávání. Udělení akreditace od Drážního úřadu předcházelo podrobné zkoumání podmínek.
Šlo nejen o úroveň a vzdělání lektorů, ale
také o prostorové zázemí pro frekventanty kurzů a technické vybavení učeben.
„Akreditační komise Drážního úřadu
naštívila také Dopravní vzdělávací středisko v České Třebové, kde se podstatná
část kurzů odehrává,“ říká Jan Bitter
k průběhu samotného procesu. Samotná
podstata změny na základě novelizace
zákona se přitom dotkne všech strojvedoucích. Nový systém totiž jejich kvalifikaci rozděluje na udělování licencí
a osvědčení.

Licence k řízení vydá Drážní
úřad, osvědčení dopravce

Všichni strojvedoucí musí v průběhu
příštích pěti let požádat Drážní úřad
o vydání licence, která je základem pro
vykonávání profese. Na základě znalosti konkrétních lokomotivních řad a tratí jim následně vydává dopravce osvědčení. Pro stávající strojvedoucí znamená
novelizace prakticky jen výměnu jed
noho průkazu za dva, ti novopečení
však získají kvalifikaci na základě zcela
nových kritérií podle nové vyhlášky.
Principiálně je systém shodný s kvalifikačními požadavky, které platí u železničních dopravců v Evropské unii.
Podle slov ředitele Jana Bittera se získání akreditace již pár týdnů poté po
zitivně projevilo v poptávce privátních
zákazníků, kteří si dříve zajišťovali
vzdělávání svých strojvedoucích ve vlastní režii. Vzhledem k náročnosti akreditace se jim její získání pro malý počet

zaměstnanců zkrátka nevyplatí. „Mám
zprávy, že někteří dopravci při vyhlašování výběrových řízení na proškolení
i ostatních svých zaměstnanců budou
ve svých podmínkách požadovat školení
institucí s akreditací. To je pro DVI dobrá zpráva, protože nám přibudou noví
zákazníci,“ dodává Jan Bitter. Půlroční příprava na získání akreditace,
která obnášela mimo jiné zlepšení
výukových prostředků, například
dovybavení učeben nebo zvýšení
vzdělání některých lektorů, se
podle prvních indicií rozhodně
vyplatila.

Dílčí kvalifikace

Ředitel DVI Jan Bitter s klíčovým osvědčením od Drážního úřadu.  FOTO AUTOR

Dalším úspěchem DVI je autorizace Ministerstva dopravy ČR pro
dílčí kvalifikace. Za tímto poněkud nesrozumitelným názvoslovím se
skrývá novinka v odvětví dopravy, podle
které by mohl školení středně odborných

(MirKo)

profesí zajišťovat stát prostřednictvím
úřadů práce v rámci rekvalifikací. Toto
školení provádí autorizovaná osoba, tedy i právě DVI. Potěší zejména zaměstnavatele, protože náklady na vzdělání
uchazečů o zaměstnání hradí zmíněné
úřady práce.
„Například České dráhy a SŽCD by tak
mohly ušetřit u nových zaměstnanců
pro děvět profesí, jako jsou vlakvedoucí,
průvodčí nebo tranzitéři. Naopak pro
DVI by to mohl být další zajímavý byznys,“ dodává Jan Bitter. Je tedy vidět, že
v dceřiné společnosti Českých drah neusnuli na vavřínech, ale že hledají další
cesty rozvoje, aby se udrželi na špičce ve
svém oboru, tedy v odborném vzdělávání na dopravním trhu.  VÁCLAV RUBEŠ
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Předplaťte si čtrnáctideník
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Jablunkovský tunel

Jak se tuneluje
na státní hranici

trápí už roky geology i stavbaře

•  Vlastní stavba začala
3. listopadu 2007.
•  Kvůli stavbě byla zcela vyloučena druhá traťová kolej
v úseku Mosty u Jablunkova –
– odbočka Šance.

K dokončení stavby
třetího tranzitního
koridoru spojujícího
Slezsko a severozápadní
Slovensko chybí zdánlivá
maličkost – Jablunkovský
tunel. Po jeho ražbě
a následném závalu
v roce 2009 se dlouho
zvažoval další postup.
Letošní únor přinesl
výrazné zintenzivnění
stavebních prací, což
mělo vliv i na provoz
probíhající na jediné
traťové koleji starého
tunelu.

•  Dvoukolejný koridorový tunel
bude měřit 612 metrů.
•  Harmonogram prací negativně ovlivnil zával zeminy v listopadu 2009.
•  Dokončení koridorové stavby
v úseku státní hranice SR – 
– Bystřice nad Olší včetně nového tunelu se předpokládá
v srpnu 2013.

činnost a snaha bezpečně dobudovat dílo
v nejkratším možném termínu. Zahájení
provozu v tunelu je zatím uváděno v průběhu roku 2013, původní termín přitom
zněl listopad 2011.

Úzké hrdlo koridoru

S

tavbu nového tunelu na slezsko-slovenském pomezí provází smůla.
V listopadu 2009 se propadla klenba takzvaného primárního ostění a výsledek byl fatální. Tuny zeminy zavalily
část tunelového profilu, který byl již proražen, a stavbaři tak mohli začít takřka
na jedné třetině jeho délky znovu. Přesto to nevzdali, o čemž svědčí aktuální
náročné výluky mezi přechodovou sta
nicí Mosty u Jablunkova a slovenskou
odbočkou Šance.
Vlaky stále jezdí původním jednokolejným tunelem z roku 1870. Nový dvoukolejný tunel se buduje v jeho blízkosti.
Když se stavbaři dostali k místu závalu,
který nastal před dvěma a půl lety, bylo
nutné provádět práce tzv. štolováním
s maximální obezřetností a důrazem na
bezpečnost. Všechny vlaky – dálkové i regionální – musely být na několik týdnů
nahrazeny autobusy.

U PORTÁLŮ. Vlevo vidíte problémovou stavbu nového tunelu, vpravo jednokolejný tunel sloužící od roku 1870.

Když se propadá zemina

„Rychlost postupu odpovídá metodě
ražby, která byla v daných velmi složitých geologických podmínkách zvolena
právě pro zajištění bezpečnosti. Denní
postup na jednotlivých čelbách štol je
jeden až dva metry. Plnoprofilová prorážka nového tunelu se zřízením primárního ostění by měla být dokončena
v létě,“ říká Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty. Oblast ražby nového tunelu probíhá v mimořádně slo-

žitých geologických podmínkách tzv.
karpatského flyše. Území je postiženo
dlouhodobými sesuvy a tektonickými
poruchami. Postup ražby výrazně ovlivnily letošní dlouhotrvající silné mrazy,
kdy prakticky tři týdny nevystoupila
teplota v oblasti tunelu nad minus deset
stupňů Celsia. Zhotovitelům se však
přesto dařilo postupovat v ražbě a zřizování primárního ostění za mimořádných opatření, která směřovala k vytvoření vhodného mikroklimatu na čelbě.

FOTO autor

Práce prodlužuje vybourávání dříve
zřízeného primárního ostění a všech
ostatních narušených zajišťujících prvků, které byly postiženy havárií. V poslední době také komplikuje práce postupné vybourávání pracovní hydraulické
plošiny, která byla také poškozena závalem. Razičské práce probíhají nepřetržitě
ve dvou směnách a postupuje se maximálně možným tempem pod přísným
dohledem projektanta zhotovitele. Na
jeho bedrech leží mimořádně odpovědná

Výstavba nového tunelu silně ovlivňuje
provoz na trati Žilina – Čadca – Český Těšín, protože na čtyřkilometrovém úseku
mezi odbočkou Šance a stanicí Mosty
u Jablunkova je provoz veden pouze po
jedné koleji. Trasa je využívána nejen
mezinárodními expresy a regionálními
vlaky, ale i silnou nákladní dopravou
mezi Českem a Slovenskem. Pro cestující znamená stavba tunelu, potažmo spojení českého a slovenského železničního
koridoru, řadu omezení. Jedním z nich
je například posunutí zastávky Mosty
u Jablunkova, jejíž finální pozice bude
bezprostředně před jižním portálem nově budovaného tunelu. Až se zřídí koleje
v definitivní poloze tratě mezi jižním
zhlavím stanice Mosty u Jablunkova přes
nový tunel po česko-slovenskou státní
hranici, traťová rychlost vzroste pro běžné soupravy až na 100 km/h a pro naklápěcí jednotky na 120 km/h. Na to si ale
budeme muset počkat do příštího roku.

 MARTIN HARÁK
inzerce

ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051–55. E-mail: obch@cdtravel.cz, lazne@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz.
Pobočky: Praha Hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874, provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

Česká republika

Česká republika

Poděbrady – hotel Bellevue Tlapák **** 50+

Skalka u Chebu – hotel Stein ***

Cena 6 205 Kč/osoba. Cena zahrnuje: 5 nocí, 5x polopenzi, vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na základě vstupního vyšetření, 2x odpolední
kávu a dezert, pitnou kúru – minerální vodu Poděbradka.

Cena 2 500 Kč/osoba. Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Stein (3 km od Chebu), 2x snídani formou bufetu, 1x večeři formou tříchodového menu, denně lahev piva na pokoj, 1x tematickou večeři – speciality k pivu, 1x pět večerních piv,
1x pivní lázeň, 1x vstup do wellness centra (vířivka, sauna, danárium).

AKČNÍ NABÍDKA NA VYBRANÉ TERMÍNY

Více na www.cdtravel.cd.

Německo + Rakousko
Jednodenní poznávací zájezdy

POBYTOVÝ „PIVNÍ“ BALÍČEK

Slovensko

Itálie
Sicílie – vlakový poznávací zájezd
Kouzelný ostrov slunce 10.–24. 9. 2012, 7 590 Kč, 10x ubytování v apartmánové rezidenci 50 m od moře s možností vaření. Koupání v Tyrhénském moři,
lodní výlet na ostrov Vulcano, autobusem na nejvyšší evropskou sopku Etnu,
přímořské letovisko Cefalu, světoznámá Taormina s antickým divadlem či
hlavní město Sicílie Palermo a nedaleké Monreale s úchvatnými mozaikami.

Španělsko

Odjezd z Českých Budějovic!

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel FIS ***

Mallorca pro Seniory 55+, hotely No Name ****

14. 7. – Orlí hnízdo 760 Kč – poslední volná místa

Cena 2 330 Kč/osoba, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím.

Cena 10 990 Kč/os./pobyt, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Cena zahrnuje: 7 nocí, 7x polopenzi, leteckou dopravu, transfer letiště – hotel
– letiště, delegáta, 1x autobusový polodenní výlet.

11. 8. – Orlí hnízdo 760 Kč
18. 8. – Medvědí soutěska 860 Kč

MÁJOVÉ TOP POBYTY 28. 4.–20. 5. 2012

Cena zahrnuje: 3 noci, 3x polopenzi, nápoj k večeři, 1x saunu.

PRODLOUŽENÉ JARNÍ TERMÍNY 13. 6.–27. 6. 2012

Doprovázející osoba nemusí být senior.

Vydávají České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 | Vychází každý druhý čtvrtek. | e-mail: zeleznicar@cd.cz | www.cd.cz/zeleznicar
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Szili alias Papagáj

krátce
FRANCIE

Spojení TGV Frankfurt –
Marseille odstartovalo

je v Maďarsku všudypřítomná

Na konci března odstartovalo nové vysokorychlostní spojení TGV
z Frankfurtu nad Mohanem do jihofrancouzské Marseille přes Karlsruhe, Štrasburk, Lyon a Avignon,
které také využívá novou vysokorychlostní trať Rhein-Rhone. Patrové soupravy TGV Euroduplex dosahují maximální rychlost 320 km/h
a zkrátily cestovní čas v této relaci
přibližně o 90 minut. Nová relace
představuje další krok v rozvoji evropské vysokorychlostní dopravy.

ŠVÝCARSKO

Hybridní stroj i do
středně těžké služby
Společnost SBB Cargo uvádí do provozu první ze třiceti nových moderních hybridních lokomotiv řady
Eem 923 od firmy Stadler Rail Wintherthur AG. Celá dodávka má být
uvedena do provozu do příštího
roku. Nový stroj vychází z předchozího úspěšného typu Ee 922, je
však upraven pro nákladní službu.
Má dvojnásobný výkon a je doplněn o pomocný dieselový pohon.
Díky tomu může lokomotiva obsluhovat i nezatrolejované manipulační koleje. Díky možnosti více
násobného řízení a maximální
rychlosti 100 km/h může zasahovat
i do středně těžké traťové služby.

SLOVENSKO

Roste výprava spojů
pomocí vlakové čety
JAKO PAPOUŠEK. Během modernizace na konci 90. let dostala maďarská lokomotiva řady V43 mimo jiné výrazný pestrobarevný lak.

Od šedesátých let 20. století je pro maďarské železnice MÁV typickým
vozidlem lokomotiva, které zdejší železničáři přezdívají Szili nebo –
kvůli novému laku – Papagáj. Všudypřítomná řada V43 je i po 40 letech
nepostradatelná a hojně nasazovaná v osobní i nákladní dopravě.
Tento typicky maďarský stroj má však své kořeny v západní Evropě.

K

do cestoval vlakem v Maďarsku, tomu nemohla uniknout tamní nejrozšířenější elektrická lokomotiva
– stroj řady V43. Potkat se s těmito střídavými stroji pro soustavu 25 kV/50 Hz
s typickým modrým nátěrem a žlutými
čely totiž můžete prakticky kdekoliv
a kdykoliv na maďarských elektrifikovaných tratích. Dodnes jsou tyto lokomotivy nasazovány jak na osobní, tak i na
nákladní vlaky, dokonce i v soupravách
Push-Pull v příměstské dopravě.

no dálkovým řízením pro ovládání z řídicího vozu. Prvních 113 lokomotiv bylo
ve své podstatě dvoufrekvenčních, protože měly na transformátoru odbočku pro
napájení 16 kV/50 Hz, což umožňovalo
jejich provoz na trati Budapešť – Hegyeshalom až do doby její rekonstrukce na
napájení 25 kV v 70. letech. V roce 1982
byla výroba ukončena, ale podobně jako
u nás ani maďarské lokomotivy neunikly vlně modernizací, které měly zvýšit
jejich použitelnost a životnost.

První byly dvoufrekvenční

Přichází vlna modernizací

Až do roku 1982 bylo pro MÁV dodáno
bezmála 400 kusů této lokomotivy. Na
samém počátku však stálo sedm exemplářů Szili, které vyrobilo konsorcium
50 c/s Group, do kterého patřily firmy
ACEC, AEG, Alhstom, BBC, MTE a Siemens. U společnosti Krupp v německém
Essenu proběhla finální montáž prvních
sedmi lokomotiv. Tyto stroje se staly vzorem pro sériovou produkci, která se rozeběhla na základě zakoupené licence
v roce 1964 v Budapešti. V Maďarsku elektrickou výzbroj vyráběla firma Ganz Villamossági Gyár, mechanická část byla
zhotovena firmou Ganz – MÁVAG . Všech
372 licenčních kusů bylo z výroby vybave-

TECHnICKÁ DATA
•  Roky výroby: 1963–1982
•  Max. rychlost: 120 km/h (původně 130 km/h)
•  Max. tažná síla: 265 kN
•  Počet kusů: 379
•  Délka přes nárazníky: 15 700 mm
•  Napájecí systém: střídavý
25 kV/50 Hz
•  Hmotnost: 80 t
•  Uspořádání pojezdu: B´B´
•  Trvalý výkon: 2 290 kW

Na konci devadesátých let, sedmnáct let
po ukončení výroby strojů V43, se začalo
s rozsáhlou modernizací vybraných kusů, které byly přeznačeny na řadu V43.2.
Nová série dostala polopantografové sběrače typu AFp 221 (přesto některé stroje
jezdí stále se starým typem pantografových sběračů typu AOp 317), byly upraveny
trakční motory, kterým byl mírně snížen
výkon, a také vylepšen mikroprocesorový
kontrolní systém. Kvůli novému pestrému laku – žluto-modro-bílo-šedé kombinaci barev – jsou lokomotivy přezdívány
Papagáj či Papagájszili. Tyto stroje patří
pod ředitelství hnacích vozidel v Szolnoku. V letech 2006 a 2007 pokračovala mo-

FOTO VÁCLAV RUBEŠ (2x)

dernizace na řadu V43.2 s dalším vylepšením – stanoviště strojvedoucího bylo
vybaveno klimatizací Webasto. Celkem
se omlazení týkalo 56 kusů Papagájů modernizovaných na řadu V43.2.
Další etapa modernizací přišla v roce
2007, tentokrát označená řadou V43.3. Již
letitým strojům přinesla dosazení dálkového ovládání typu ZWS (Zeitmultiplex
Wendezugsteuerung), aby byly schopné
být řízeny z řídicího vozu německého
původu. Tehdy si MÁV právě pořizovaly
starší vagony spolu s řídicími vozy, které
Německé dráhy vyřadily. V lokomotivě
V43.3 byl instalován lokační systém GPS
a radiostanice systému GSM-R. Modernizace měla přinést také zvýšení rychlosti na 140 km/h, přesto mají lokomotivy
dodnes povolenu rychlost 120 km/h, tedy
o 10 km/h méně. I tato rekonstrukce změnila barevné schéma, podle kterého se
jim přezdívá Cirmos (Kočička) a Zebra.

V Rakousku i na Slovensku

Všechny lokomotivy V43 vlastní národní
dopravce MÁV – s výjimkou 14 kusů v majetku GySEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút). Objevují se na vlacích osobních i nákladních, a to na tratích mezi Budapeští
a Hegyeshalomem na hranici s Rakouskem. Dále je můžeme potkat na ramenu
Budapešť – Székesfehérvár, či Székesfehérvár – Szombathely. Některé lokomotivy dokonce obsluhují i vlaky na území
Rakouska mezi Sopronem a Ebenfurtem.
Pokud byste chtěli spatřit Szili na vlastní
oči, nemusíte až do Maďarska. Tito letití
tahouni zajíždějí i do slovenských pohraničních stanic Štúrovo a Komárno a zdá
se, že ještě nějaký pátek budou.

GABRIEL KORCSMÁROS

Rakouské cyklovozy mění víc než nátěr

O

d dubna letošního roku nasazují
rakouské dráhy ÖBB do provozu
10 nových čtyřnápravových speciálně upravených vozů pro přepravu
cestujících a jejich jízdních kol v regionálních vlacích. Vozy mají atraktivní
vnější nátěr s výrazným nápisem RegioBiking, který usnadňuje rychlou orientaci cestujících na nástupišti a snadné
vyhledání vhodného vozu pro cykloturisty cestující vlakem.
V interiéru cyklovozů je umístěno
36 míst k sezení a 24 míst pro jízdní kola.
Díky tomu mohou cestující přepravovat
svá kola jednoduše pod svým dohledem
a zajistí také jejich nakládku a vykládku
v nástupní a výstupní stanici. To je odlišný způsob od dosavadních speciálních
cyklovlaků provozovaných ÖBB například kolem Dunaje, kde byla jízdní kola
přepravována ve speciálně upravených
nákladních vozech a nakládku a vykládku zajišťoval zaměstnanec železnice.

Birgit Wagner, členka představenstva
ÖBB Personenverkehr AG, řekla k zavedení těchto vozů: „Nové cyklovozy představují skvělou nabídku příznivcům železniční dopravy a cyklistiky a znamenají
důležitý impulz pro cestovní ruch. Hodně místa, jednoduchý způsob uložení
jízdních kol a místa k sezení v jejich blíz-

kosti nabízejí cestujícím ještě více pohodlí při cestách k nejoblíbenějším rakouským cyklostezkám.“
ÖBB nasazují nové cyklovozy na tratě
vedoucí podél nejznámějších rakouských cyklostezek nebo směřující k takovým místům. V provozu tak budou na
trati z vídeňského nádraží Františka Jo-

REGIOBIKING. Upravený cyklovůz pojme až 24 jízdních kol. 

FOTO ÖBB

sefa do Krems a v úseku Amstetten – Linz
– Wels – Passau podél Dunaje, kudy vede
vyhledávaná Dunajská cyklostezka.
K cyklostezce kolem jezera Neusiedler
See budou směřovat tyto vozy na spojích
po trase Wien Südbahnhof (Ost) – Neusiedl – Pamhagen a na jihu Rakouska
budou jezdit na spojích Graz – Spielfeld
– Bad Radkersburg podél cyklostezky kolem řeky Mur.
Rakouský dopravce ÖBB přepravil
v loňském roce přes 200 tisíc cestujících
s jízdními koly. V regionální dopravě je
přeprava kol možná prakticky ve všech
spojích a bez nutnosti rezervace. Železnice nabízí cestujícím také speciální
doklady pro přepravu jízdních kol, tzv.
RegioBiking-Karte, s denní, týdenní nebo měsíční platností. V dálkové dopravě
umožňuje přepravu jízdních kol řada
vlaků InterCity a EuroCity, ve kterých je
však nutná rezervace.

Petr Šťáhlavský


Železnice Slovenské republiky na
některých místech omezily výpravu
vlaků pomocí výpravčích. Stalo se
tak od zavedení jízdního řádu 2012.
V současnosti je zde zajištěna výprava osobních spojů vlakovou četou ve 226 slovenských dopravnách. Ve 113 stanicích nadále
vypravuje vlaky výpravčí s výpravkou. ŽSR provozují dalších 39 dopraven obsazených výpravčími,
které však neslouží osobní dopravě.
Změna znamenala úsporu 20 pracovních míst, zaměstnanci ovšem
nebyli propuštěni, ale přesunuti do
jiných stanic.

EVROPSKÁ UNIE

Jak dlouho můžete
vozit živou krávu?
Výbor Evropského parlamentu pro
životní prostředí na konci března
podpořil názor, že má být více regulována přeprava živých zvířat určených na porážku. Europoslanci doporučili jako maximální dobu
transportu 8 hodin. Podle jejich názoru má mít přeprava jatečně upravených těl místo živých zvířat pozitivní dopad na životní prostředí.
Výbor také vyzval Evropskou komisi, aby přezkoumala aktuálně přijaté nařízení Rady v této věci.

ITÁLIE

Na Googlu poprvé
náhled železniční tratě
Google dokumentuje za pomoci
Street View nejen pohledy ze silnic
a ulic, ale nově také ze železniční
tratě. Jedná se o železniční trať
Rhétských drah (RhB) mezi stanicemi Thusis a Tirano, část tratě, která
byla prohlášena za světové dědictví
UNESCO a měří 122 km. Natáčení
probíhalo od října loňského roku,
kamera byla umístěna na plošinovém voze, v současnosti jsou dokumenty zpracovávány. Klip z natáčení můžete vidět na http://youtu.be/
oX4dp1F171w.

NĚMECKO

Rychleji, úsporněji,
bezpečněji a potichu
Německé centrum pro letectví
a kosmonautiku pracuje na vlaku
nové generace. Odborníci vycházejí
nejen z fyzikálních zákonů, ale i přísných evropských norem. Cílem je
vlak o 25 procent rychlejší, než dnes
dosahuje jednotka ICE 3 Deutsche
Bahn. Zásluhou lepší aerodynamiky
by měl nový vlak mít poloviční spotřebu energie, sliby hovoří i o vyšší
kapacitě míst, větší bezpečnosti,
menším opotřebení a nižší hlučnosti. Vzorem je prý japonská jednotka Nozomi 500. Od roku 2014 se
chce centrum věnovat také železniční nákladní dopravě.


(PeŠŤ, mez, sh)
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Články v čísle 7
se vám povedly
Musím vám vzdát hold za Železničáře číslo 7/2012. Pro mne byl velmi
zajímavý článek „Desiro v našich
službách“, který jsem našel hned na
první stránce. Potom mě upoutala
velmi aktuální záležitost týkající se
zkoušek nových řídicích vozů typu
80-30 s poněkud alibistickým přístupem tiskové mluvčí výrobce. Zaujalo mne také líčení stavu kolejového svršku na polské straně a jejich
„přístup“ k řešení problémů. Pokud
budou Poláci nadále bránit zlepšení
situace, bude podle mne dobré do

toho zapojit Evropskou unii. A článek, který jsem si přečetl nejdříve,
byl samozřejmě o schvalování lokomotivy řady 380. Bohužel tam ale
není žádný časový plán do budoucna, což ale asi nebylo možné. 
Dan Šída


Průvodčí mě vzal do
cíle cesty autem
V pátek 10. února mě mile překvapil
průvodčí z osobního vlaku jedoucího z hlavního nádraží v Plzni do Domažlic. Na jeho čin se nedá jen tak
zapomenout a nikde jinde jsem nic
podobného nezažil. Cestoval jsem
v tento den ráno v 7 hodin za dcerou do Kdyně. Osobní vlak jsem
zvolil jako náhradu za expres z Prahy, který nemohl dodržet z technických důvodů odjezd z plzeňského
hlavního nádraží. Mráz se zdál být
ještě silnější než v předešlých dnech
a stačil tak na trati zanechat svoje
stopy, proto bylo zpoždění zcela
pochopitelné. Vůbec mi to ale nevadilo a byl jsem rád, že jsem v teple
vagonu osobního vlaku.
Průvodčí se ode mě při kontrole
jízdenek dozvěděl, že v Domažlicích budu přestupovat, a a tak se
snažil telefonem zajistit, aby na
nás přípojný vlak počkal. Nejprve
to vypadalo slibně, ale nakonec se
rozhodli na nás nepočkat. Průvodčí to ovšem vyřešil velmi originálně. V Domažlicích mě a ještě jednoho spolucestujícího okamžitě
naložil do svého vlastního vozu
a odvezl nás oba až přímo do Kdyně. Velmi ho za to obdivuji a posílám mu toto cestou moc a moc
díků. Jeho ochota vyřešit problém,
který sám nezpůsobil, daleko předčila moje očekávání. Ani nechtěl
přijmout příspěvek na projetý benzin. Ještě jednou mu za jeho čin
Pavel Šneider
děkuji.
Zaměstnancem Českých drah byl
vlakvedoucí Pavel Váchal z Regionálního
centra vlakového doprovodu Plzeň,
Střediska vlakového doprovodu Domažlice.

Pár nápadů, které
nemusí být nejlevnější
Se zkracující se dobou jízdy rychlíků
mezi stanicemi se celé oblasti států
stávají jedním městem. Vzniká tak
jakási OHD, tedy oblastní hromadná doprava. Této skutečnosti by
měla vyjít vstříc i nově nakupovaná
železniční vozidla. Měla by být částečně nízkopodlažní nebo dvoupodlažní. Vozidla nabízející vysokou úroveň cestování vždy přitahují
velké množství lidí. Na druhou stranu přestavby starých vagonů si
podle mne nikdo nevšimne, tak
proč je realizovat?
Provoz v železničních uzlech a na
tratích po modernizaci by měl být
téměř samočinný. Čím méně úrovňového křížení tratí a silnic, tím
lépe. Stejně tak to platí u jednokolejek na hlavních tratích. Moderní
doba žádá větší plynulost a bezpečnost na tratích. Z hlediska ekologie
by také všechny nové tratě měly
být elektrifikovány. Navrhuji například propojit železniční stanice Teplice v Čechách s Novosedlicemi
a tím oživit trať číslo 132 až do Děčína. Vyzývám všechny zainteresované subjekty, aby se nenechaly odradit náročností příslušných
projektů. Levná nekoncepční řešení
jsou podle mě cestou do beznaděje.
Vše rozmělní čas a úspěch v provozu navrátí vynaložené náklady.


Jaroslav Dušek
Dopisy
 
Dopisyjsou
jsouredakčně
redakčně
upra
veny
upra
venya akráceny.
kráceny.

PLZEŇSKO. Nejrozšířenější parní lokomotiva na území Československa se vyráběla až do konce 50. let. Po ní už nepřišla žádná. 

FOTO sbírka autora

Poslední parní mohykán

Štokr vyjel před šedesáti lety
Byly po právu synonymem pro těžkotonážní hnutí padesátých let.
Dodnes drží absolutní rekord za přepravu uhelného vlaku o hmotnosti
více než 8 tisíc tun. Řeč je o Štokrech, naší nejpočetnější řadě parních
lokomotiv. V 50. letech zastiňovaly svými výkony v nákladní dopravě
nastupující motorovou a elektrickou trakci.

V

ývoj Štokrů je datován na konec
čtyřicátých let. Tehdejší nákladní
lokomotivy řad 534.0 a 555.0 přestávaly rostoucím přepravním výkonům
stačit. V roce 1949 sice bylo rozhodnuto
sestrojit pět prototypových rychlých nákladních lokomotiv řady 469.0, ale ty
zůstaly jen na rýsovacích prknech konstruktérů plzeňské Škodovky. Místo nich
se zrodil Štrokr, tedy lokomotiva řady
556.0. Největší zásluhu na tom měla válka na druhé straně zeměkoule.

šená 13. června 1952. Většina do té doby
vyrobených strojů byla z Plzně odtažena
bez tendrů do Bohumína. Snad proto,
aby v případě skutečného válečného konfliktu nepadly jako kořist do rukou nepřítele. Západní Čechy se totiž měly stát
frontovým územím očekávané třetí světové války.

556.0338, 556.020 a 556.0155. Zasáhly
i do dopravy osobních vlaků a také rychlíků. Na konci provozu už dosluhovaly
hlavně u manipulačních vlaků a v těžkém posunu.
Jejich provoz ale nebyl ve skutečnosti
bezproblémový. Stroje trpěly poruchovostí spojničních ložisek u první a hlavně

Pět stovek dříčů

Rozjezd výroby Štokrů nebyl slavný. První dokončená lokomotiva absolvovala ve
Škodovce tovární zkoušku až 6. března
1952. V systému takzvaného plánovaného hospodářství většinou stále něco chybělo. V případě vyráběných Štokrů to
byly nejdříve tendry. Byl to problém, který se táhl už od prvních poválečných let.
Pro Štokry dodal výrobní podnik Tatra
Kolín první tendr se zpožděním řady měsíců. Jako první proto byla po technickobezpečnostní zkoušce pro běžný provoz
dodána až lokomotiva 556.020, vyzkou-

SLAVNÉ VÝKONY
ŠTOKRŮ
•  10. září 1958 lokomotiva
556.0498 odvezla z Ostravy do
České Třebové zátěž o hmotnosti
5 100 tun. Ze Zábřehu na Moravě
jí vypomáhal postrk.
•  20. prosince 1958 lokomotiva
556.0338 společně s postrkovou
556.020 odvezla z Kojetína do Ostravy uhelný vlak s dopravní
hmotností 8 272 tun. Z Přerova
do Hranic na Moravě jim pomohl
druhý postrk 556.0155.

Inspirace u nepřítele

V letech 1950–53 probíhala „policejní
akce OSN“ v Koreji. Československo jako
součást východního bloku samozřejmě
podporovalo KLDR, a proto narychlo
přehodnocovalo i své dopravní priority.
Aby železnice mohla přepravit množství bojové techniky, byla objednávkou
z prosince 1950 (půl roku po vypuknutí
konfliktu) zadána stavba nových válečných parních lokomotiv. Místo rychlých a těžkých strojů řady 469.0 se podle
praxe z 2. světové války vsadilo na modernizovanou variantu řady 52 Německých říšských drah. Je ironií osudu, že
to nejlepší na budoucí řadě 556.0 vymysleli technici z nepřátelského tábora. Štokry totiž dostaly upravený pojezd
z německé válečné řady, americký kotel
se spalovací komorou a varníkem. Také
mechanické přikladače byly vyráběné
podle francouzské licence, spravující
patentová práva rovněž USA.

V roce 1976 v Královském Poříčí ještě
foTO autor
Štokry vozily náklad.

POSLEDNÍ. Štokr 556.510 zakončil éru parních strojů. 

FOTO SOA PLZEŇ, fond škoda

Poslední vyrobený Štokr vyjel z Plzně
v květnu 1958, nesl inventární číslo 510
a řada 556.0 tak dosáhla největšího počtu vyrobených kusů pro bývalé ČSD.
Stroj 556.0491 se 21. května 1958 stal úplně poslední parní lokomotivou, kterou
ČSD převzaly. Původně měla její výroba
pokračovat až do roku 1959 a byla dohodnuta výroba dalších 80 kusů pro železnice DR ve východním Německu. Zakázka
ale byla nakonec odřeknuta.

poslední spřažené nápravy. Pokud jezdily na obloukovitých tratích, trpěly povylézáním vahadlových svorníků v systému vypružení. Kotel měl vysoký přetlak
18 atp, což přece jen znamenalo vyšší poruchovost například svárů v lemu varníků. Přesto měl strojní personál tyto stroje v oblibě. Díky přikladači měly snazší
obsluhu než lokomotivy s ručním přikládáním paliva. A dokázaly odvézt přece
jen vyšší zátěž než jiné typy lokomotiv.

Vypomáhaly i v osobní dopravě

V pravidelném provozu
skončily v roce 1981

V provozu se Štokry brzy zaběhly. Vozily
hlavně nákladní vlaky včetně slavných
těžkotonážních souprav. Historicky rekordní zátěž odvezly 20. prosince 1958 –
121 vozů uhelného vlaku z Kojetína do
Ostravy s hmotností 8 272 tun. Na tomto heroickém výkonu se podílely Štokry

S nástupem lokomotiv nových trakcí po
dokončené elektrizaci a po dodávkách
motorových Sergejů řady T 679.1 se operační prostor Štokrů u ČSD postupně začal zmenšovat. Staly se nakonec úplně
poslední řadou parních lokomotiv u ČSD

s malým provozním významem převážně na západě bývalého Československa.
V roce 1981 už zbývalo jen několik posledních mohykánů z kdysi slavné řady. Na
konci března 1981 odstavili českovelenický stroj 556.0506, v květnu dojezdila na
páté záloze plzeňská 556.0359 a počátkem července uspořádali v Sokolově poslední jízdu pravidelného manipulačního vlaku s 556.0304. Dnes zbývá pouze
několik muzejních exponátů. Jen lokomotivy 556.0506 Českých drah a 556.036
na Slovensku jsou stále provozuschopné.
Společně s 556.0271 a 556.0510, které jsou
neprovozními exponáty, připomínají
šedesátiletou historii strojů, pro které
jako by nebyl žádný vlak příliš těžký.

MIROSLAV PETR

V Babicích nad Svitavou v roce 1995 při
FOTO václav rubeš
nostalgické jízdě. 
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Hledáme dokumenty
o železnici v němčině
Nadace Bahn-Sozialwerk (BSW) aktivně podporovaná koncernem
Deutsche Bahn se zaměřuje na aktivity spojené s využitím volného
času pro zájmové oblasti sociální,
kulturní, ale i historické. Jedním
z témat je tak i dokumentace železniční historie. Rozsáhlá sbírka historických dokumentů vzniká z darů
věnovaných železničáři i samotným železničním podnikem. Nadace BSW se v této souvislosti obrací
na všechny železničáře a příznivce
dráhy z České republiky se žádostí,
aby případné zbytné materiály dokumentující v němčině historii železnice věnovali do sbírky BSW. Jde
o knihy, časopisy, prospekty, jízdní
řády, fotografie, pohlednice, přepravní listiny, obrazové záznamy
a další. Kontaktní adresa je BSW,
Dieter Koschmann, Panoramastr.
1, D-10178 Berlin. Obrátit se můžete i na Skupinu železničního dědictví Zemského svazu FISAIC ČD prostřednictvím mé osoby. Za veškeré
podněty předem děkuji.

odkazuje na řepařskou tradici
Víte, na které trati u nás
je nejhustší parní provoz?
Pokud si odpovíte, že
v jižních Čechách, na
úzkorozchodné dráze
z Jindřichova Hradce, máte
pravdu. A která je hned na
druhém místě? Možná vás
to překvapí, ale řepařská
drážka v Kolíně! Loni se
tato trať, která slouží čistě
turistům, rozšířila
o dalších 900 metrů
a i letos tu připravují do
provozu další úseky.



Roman Štěrba

Počtvrté proběhne
Memoriál Břeti Demela
Letos pořádáme již čtvrtý ročník
Memoriálu Břeti Demela. Ano, jsou
tomu už čtyři roky, co našeho kolegu ve stanici Moravany zklamala
zelená. Ta zelená návěst, kterou my
strojvedoucí denně míjíme a bezmezně jí věříme. I kolega Břeťa Demel jí věřil. V pondělí 14. května
opět uctíme jeho památku a rozsvítíme za něho svíčku v Moravanech.
V následujících dnech, 16. a 17. květ
na, uspořádáme Memoriál Břeti
Demela v kuželkách na sto hodů
sdružených. Na sportovní klání,
které se i letos koná v kuželně Česká Třebová, v Kozlovské ulici, srdečně zveme všechny účastníky minulých ročníků, ale pochopitelně i ty
další, kteří mají zájem porovnat své
sportovní výkony s ostatními. Zájemci se mohou hlásit vždy v pondělí a ve čtvrtek na telefonním čísle
972 325 086 od 6 do 14 hodin. V případě, že použijete záznamník, nahlaste na sebe telefonní číslo. Předem je třeba hlásit i případný
požadavek na ubytování. A pokud
se necítíte na to, abyste se zúčastnili přímo soutěže, rozhodně přijďte alespoň fandit.

P

ohled na první nedělní parní vlak
letošních Velikonoc na kolínské řepařce nepatřil k nejoptimističtějším. Prázdným vozíkům se ale nemohl
nikdo divit, když mrazivý vítr co chvíli
přinesl prolétávající sníh. Hned k druhému vlaku se ale začali sjíždět návštěvníci, kteří se přidali k těm 110 tisícům,
které úzkokolejka na severní periferii
Kolína od roku 2007 svezla.
„Zvlášť loni to bylo dobré díky prodloužení trasy na Mlýnek,“ chválí návštěvnost jednatel Kolínské řepařské
drážky a také iniciátor jejího znovuzrození Tomáš Vanča. Letos tu chystají postavit 200 ze 700 metrů tratě, které chybí do konce úseku u obce Býchory. Vše
záleží především na dostatku finančních
prostředků. Kromě toho zde právě staví
zhruba dvousetmetrovou kolej směrem
zcela opačným, tedy ke hřbitovu směrem
do centra Kolína. Ta by měla sloužit coby
drezínová dráha tak, aby se mohlo dojet
pro lidi až k autobusové zastávce.

PŘÍPRAVA. Sezona začínala v kolínských Sendražicích o Velikonocích. Navzdory zimě a dešti zájemci přišli.

Původní drážka byla
vystavěna v roce
1894 coby první 
v regionu a sloužila
až do 60. let
minulého století. Pak
byla zlikvidována.

Návrat k historické atmosféře

Letos na jaře tu poprvé jezdí další zavřený vagon, který pro nevlídné dny nabízí právě pohodu u rozpálených kamínek. „Skříň je zcela nová, i když vypadá
retro, rám jsme upravovali z vozu pocházejícího z muniční továrny v Poličce,
odkud máme i další vozidla. A samozřejmě se musela dávat přetáčet dvojkolí,
protože tam byl jiný rozchod,“ vysvětluje Miroslav Maleček, který se toho dne
střídal za regulátorem lokomotivy s druhým Moravákem Josefem Kovaříkem.
Nutno dodat, že mašinka číslo 10 typu
BS 80 si na jejich obsluhu nestěžovala.

Kolínští si kladou za cíl obnovit prvorepublikovou nebo ještě lépe rakousko-uherskou atmosféru na stanici i ve vlacích. Letos je třeba v plánu osazení tří
historických sloupů. Původní drážka byla vystavěna roku 1894 coby první v regionu a sloužila až do 60. let minulého
století. Potom byla zlikvidována. Stalo se
však něco nevídaného. Tomáši Vančovi,
jemuž vlaky malé a větší učarovaly a který uvažoval o obnově podobné úzkokolejky v Libněvsi, kamarád jednoho dne řekl,
že jsou k mání pozemky po bývalé řepař-

SVĚT OČIMA DĚTÍ

Když je zima, zatopí
cestujícím v kamnech

Mezi novinky, které provozovatelé ko
línské řepařky chystají, patří i příprava
druhého vagonu určeného primárně pro
vozíčkáře, kola a kočárky. Druhou zajímavostí může být chystaná benzinová
drezína, do které se má vejít až 12 lidí.
Pravidelní návštěvníci si jistě povšimli,
že v blízkosti drážky vede od června loňského roku naučná turistická stezka.
K té má přibýt i stezka keltská. A připravuje se předvádění autíček na dálkové
ovládání v terénu.

FOTO autor (4x)

Mezi novinky patří uzavřený vagon 
s kamínky vhodný pro chladné počasí.

Jedna jízda, to je 70 kilo uhlí

Na páře je to sice větší dřina než na dieselu, oba chlapi však na ni nedají dopustit. „Nestačí jen zmáčknout knoflík
startéru, ale musíme si přivstat, protože párovka se nejméně dvě hodiny před
jízdou roztápí,“ popisuje Josef Kovařík,
který právě hlídá čerpání vody do vodojemu v rámu lokomotivy. „Té se tam
vejde asi kubík, za celý den provozu se
spálí asi tak tři čtvrtě tuny uhlí, takže
to vychází zhruba na 70 kilo na jednu
jízdu,“ počítá jeho kolega, s nímž se

Už pátým rokem organizuje Kolínská řepařská drážka soutěž v kreslení dětí od 3 do 15 let vždy na dané
téma. V novinách si to přečetla
přednostka osobní stanice Kolín Jitka Černá, která provozovatele drážky oslovila e-mailem. Vše pak mělo
rychlý spád. Během týdne dětské
obrázky vlaků již visely v nádražní
hale, kde obsadily nevyužité tabule
původně určené pro odjezdy vlaků.
Podrobnosti a zajímavosti o Kolínské řepařské drážce si můžete přečíst na www.zeleznicka.bloudil.cz.

stará také o objíždění soupravy, svěšování anebo přikládání do kamen ve vozech. A rovněž o dodržování všech platných předpisů.
Drážka, byť má čistě turistický charakter, je totiž dráhou jako každá jiná
a má omezení vyplývající z předpisů bezpečnostních, provozních a předpisu pro
návštěvníky. „Sice nepatříme pod Drážní úřad, ale pod Inspektorát bezpečnosti
práce a Drážní inspekci, takže předpisů
musíme dodržovat celou řadu,“ říká Tomáš Vanča.

Výbor základní organizace Federace
strojvůdců DKV Česká Třebová

Ještě k ostravské
akci Station day
Do prostor nádražní haly na ostravském hlavním nádraží zavítali
9. března na pozvání Střední školy
technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích mladí lidé, kteří běžně
těchto prostor nevyužívají. Důvodem bylo konání další z aktivit projektu Inovativní formy spolupráce
škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji. Konal se Station
day nebo chcete-li nádražní den,

Koleje směrem k autobusové zastávce
jsou zatím rozestavěné.

ce v Kolíně. „Správce konkurzní podstaty,
který je měl v nabídce, byl rád, že se toho
mohl zbavit,“ vzpomíná Vanča. Další boje o pozemky a granty z Regionálních
operačních programů a peníze sponzorů
trvaly přes sedm let. Některé pozemky
se musely vykupovat u Pozemkového
fondu, jiné parcely nestačilo jen koupit,
ale i dávat do pořádku, aby se na nich
drážka vůbec mohla postavit. Ale dílo
kolínských nadšenců se povedlo. Drážka
je opět v provozu a dělá radost tisícovkám návštěvníků. marTIN NAVRÁTIL

křížovka

AUTOR PETR HAJNIŠ

G. Laub (1928–1998) – český prozaik, humorista, satirik: ČLOVĚK DOKÁŽE V ŽIVOTĚ LECCOS ZPACKAT, ... (dokončení v tajence).

na který zavítalo více než 300 žáků 8. a 9. tříd ze základních škol
ostravského regionu. Studenti
střední školy si pro žáky připravili
celkem šest stanovišť. Na každém
z nich potom účastníci plnili zadané
úkoly. První ze stanovišť neslo název Bezpečnost na železnici a formou prezentace se zde hovořilo
především o tom, jak se správně
chovat v prostředí železničního provozu. Následující stanoviště, Železniční spojení, si dalo nelehký úkol –
– naučit v dnešní přetechnizované
době vyhledávání v klasickém, knižním jízdním řádu. Na dalším stanovišti se žáci učili první pomoci v případě otevřené zlomeniny pažní
kosti a jak pomoci člověku, který je
v bezvědomí. V prostorách strojvedoucího také žáci vyslechli přednášku, jak vznikají přezdívky lokomotiv. Posledním stanovištěm bylo
poznávání železničních profesí, kde
už si žáky převzali studenti oblečení
Adam Zivala
ve stejnokrojích.
Dopisy jsou redakčně
upraveny a kráceny.
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za poznáním

Procházka po městě,
které je symbolem husitství

NÁMĚSTÍ. Historické centrum poslouží i jako místo oddychu.

FOTO czech tourism

DOMINANTA. Městu vévodí majestátní děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor.

Starobylé jihočeské město Tábor, které leží
na křižovatce pěti železničních tratí, nabízí
návštěvníkům kromě své historie a zajímavých
památek i mnoho hospůdek a restaurací
k občerstvení. Mezi jeho velké výhody patří
rozloha, která je právě tak akorát, abyste
z nádraží všude došli pěšky.

P

římo naproti nádraží v Táboře se
nachází Husovo náměstí s malebným parkem. Když jím projdete,
objevíte pomník mistra Jana Husa, jehož
autorem je slavný chýnovský rodák František Bílek. Je to pouze jedna z řady památek odkazujících na slavnou éru husitství, která Tábor proslavila po celé
Evropě až do dnešních dnů.

Srdcem města je
Žižkovo náměstí

Třídou 9. května se mezi historickými
domy a obchůdky dostanete na náměstí Františka Křižíka. Odtud je to už jen
coby kamenem dohodil do Starého města. Však zde také, právě v Pražské ulici,
kdysi stávaly tři brány, které zamezovaly
nepřátelům vstoupit do města. Pražská

inzerce

Zahraniční firma přijme do stálého PP

servisního technika
pro mobilní opravy nákladních vagOnů
Platí pro celou ČR.
Požadujeme:
> praxi nebo vyučení v oboru
> ochotu cestovat (i do zahraničí)
> časovou flexibilitu
> vysoké pracovní nasazaní
> velmi dobrý zdravotní stav
> alespoň základní znalost
práce s PC
> ŘP a svářecí zkoušky
(uvítáme, není podmínkou).

město tábor

V Pražské ulici najdete řadu historicFOTO tomáš cach
kých domů. 

Kolem vodní nádrže Jordán z 15. století
dnes vede odpočinková zóna.

ulice vás zavede na Žižkovo náměstí, které je samým srdcem Tábora. Právě zde
objevíte jeho dominantu – věž děkanského římskokatolického kostela Proměnění Páně na hoře Tábor. Věž kostela je gotická, doplněná barokní bání, a se svou
výškou 77,8 metru je nejvyšší věží v jižních Čechách. Městská radnice, kterou
na náměstí jistě nepřehlédnete, byla postavena počátkem 16. století v pozdně
gotickém slohu na místě tří starších
městských domů. V radničním sklepení
se nachází vstup do labyrintu táborského podzemí, které slouží expozicím Husitského muzea. Nově otevřené je také
Strašidelné podzemí za kostelem, kde
děti najdou strašidla, čarodějnice i kostlivce. Při výčtu zajímavostí nemůžeme
opomenout pískovcový pomník Jana Žižky od Josefa Strachovského.

dán, nebo do Housova mlýna, skanzenu
středověkého způsobu života a husitského válečnictví. Nedaleko od Tržního náměstí stojí vodárenská věž, jejíž stavbu
předurčilo právě vybudování vodní nádrže Jordán v roce 1492. Kousek dál stojí
novorenesanční Střelnice, kulturní dům
postavený místním střeleckým spolkem
na přelomu 19. a 20. století. Od Střelnice
je krásný výhled a vedou odtud schody,
kterými se snadno dostanete až k Jordánu. Cesta kolem nádrže je nově rekonstruovaná do podoby odpočinkové zóny
s dětským hřištěm a cyklostezkou.
Jestliže se z Žižkova náměstí vydáte
opačným směrem, cesta vás zavede až
k Bechyňské bráně, jediné dosud stojící městské bráně, která se dochovala
v téměř původním stavu vrcholné gotiky. Právě vedle ní se nachází poslední
z věží hradu Kotnov, dříve nazývaného
Hradiště, který byl založen jako součást
hradské soustavy ve 2. polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Věž je
vysoká 25 metrů a veřejnosti přístupná.
Projděte Bechyňskou bránou a přes uli-

K vodárenské věži,
nebo k bývalému hřbitovu?

Z náměstí se můžete dále vydat směrem
na Tržní náměstí, ze kterého lze dojít
k vodopádu vytékajícímu z nádrže Jor-

DOPORUČUJEME:
•  křivolaké uličky Starého města
plné historických domů
•  pískovcový pomník Jana Žižky
na Žižkově náměstí a pomník
Jana Husa na Husově náměstí

Nabízíme:
> dobré platové podmínky
> příspěvek na dovolenou
> stabilní pracovní poměr.
Pokud máte zájem s námi pracovat,
zašlete nám svůj životopis
na adresu uws@email.cz
nebo pro bližší informace volejte
417 535 755, 608 120 099,
pí Prošková.

FOTO autorka (2x)

•  ř ímskokatolický kostel Proměnění
Páně, který dominuje městu
•  Husitské muzeum
•  táborské podzemí se strašidelnou
prohlídkou
•  Bechyňskou bránu, která zbyla
jako poslední v rámci městského
opevnění
•  vodní nádrž Jordán z roku 1492

Uličky Starého města dýchají atmosféFOTO tomáš cach
rou dávných dob. 

•  poutní místo Klokoty s kostelem
Panny Marie uprostřed lichoběžníkového prostoru obklopeného
ambity a kaplemi.

2
1
Tíbor

5
Jičín
Hradec Králové
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1. trať 201 do Ražic, 2. trať 220 do Prahy,
3. trať 202 do Bechyně, 4. trať 220 do Českých
Budějovic, 5. trať 224 do Horní Cerekve.

ci uvidíte zdi starého hřbitova, nyní parku Pod Kotnovem. Je to tajuplné místo,
ze kterého na vás dýchne atmosféra starých časů. Na náhrobcích objevíte i jméno Josefa Němce, manžela spisovatelky Boženy Němcové.

I v okolí Tábora je krásně

Pokud jste se na své cestě k Bechyňské
bráně pozorně dívali, víte, že se kousek
od ní nachází zajímavá ulička značená
Sady, která začíná zcela netypicky –
schodištěm. Nenechte se odradit, překvapí vás nejen zajímavý pohled na věž
Kotnov a samotné město, ale také příjemná procházka přírodním parkem
v údolí Tismenického potoka. Cesta,
která je dlouhá necelý kilometr, vede
mezi starobylými stromy přes Tismenický potok přímo do prudkého stoupání. Mezi letitými lipami úctyhodných
rozměrů dojdete kolem zastavení křížové cesty až do Klokot. Ty jsou oblíbeným
poutním místem s malebným kostelem
Panny Marie. A pokud vás ještě nebolí
nohy a toužíte objevit další krásy Tábora, seběhněte k řece Lužnici a po asfaltové cestě dojděte až do Harrachovky,
sto let staré lesní turistické restaurace
doplněné dětským hřištěm s dřevěnou
„lodí“. Odměnou za tuto procházku
vám bude překrásná příroda, která jako
by vypadla z příběhů J. R. R. Tolkiena
o hobitech. A pokud všechno nestihnete v jednom dni, klidně se do Tábora
a jeho okolí vraťte.  Taťána Ješetová

