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MODERNĚJI. Přibližně za dva roky budeme mít k dispozici dalších 190 vylepšených vozů pro rychlíky a vlaky EC/IC. FOTO MICHAL MÁLEK

MODERNIZACE VOZŮ PRO DÁLKOVOU DOPRAVU

Kolektivní smlouva 
začala platit

Upozornění pro 
předplatitele

Jízdenky DB Lidl 
u nás neplatí

Nahradili jsme  
busy z Měchenic

V  pátek 21. ledna připo-
jili zástupci Svazu Od-

borářů Služeb a Dopravy 
(SOSaD) svůj podpis pod 
Podnikovou kolektivní 
smlouvu společnosti Čes-
ké dráhy, a.s., na rok 2011. 
V praxi to znamená, že do-
kument začal platit. Účin-
nost je stanovena zpětně 
od 1. ledna 2011. Zbývajících 
osm odborových organi-
zací a představitelé ma-
nagementu Českých drah 
podepsali kolektivní smlou-
vu již 14. prosince minulé-
ho roku. K obsahu smlouvy 
se podrobně vrátíme v příš-
tím čísle.

Vzhledem k množícím se 
dotazům, které do re-

dakce dostáváme, sdělujeme 
našim předplatitelům ná-
sledující informace k plat-
bě na letošní rok. Úhradu 
250 korun lze provést, stejně 
jako v minulých letech, až 
do konce února. Je tedy více 
než měsíc čas. Zaplatit lze 
složenkou i bankovním pře-
vodem, ne však v hotovos-
ti. V případě nejasností nás 
kontaktujte na adrese Bali-
kova@gr.cd.cz nebo přes te-
lefon 972 233 090.   (tis, red)

Upozorňujeme vlakve-
doucí i pasažéry, že 

jízdní doklady DB Lidl pro 
cestování mezi Němec-
kem, Rakouskem a Švý-
carskem neplatí ve vlacích 
Českých drah. O této sku-
tečnosti byli již zákazníci 
informováni přímo v pře-
pravních podmínkách a na 
obálce jízdenky. Cestují-
cí, který předloží výše uve-
denou jízdenku ve vlaku na 
našem území, se považu-
je za cestujícího bez platné 
jízdenky.   

Na základě požadav-
ku Středočeského kra-

je a organizace ROPID 
jsme zajišťovali od 19. do 
24. ledna náhradní vlako-
vou dopravu mezi stanice-
mi Měchenice a Vrané nad 
Vltavou. Důvodem bylo 
samovolné uvolnění čás-
ti skalního masivu a jeho 
následné sesunutí na sil-
nici II/102 mezi Měcheni-
cemi a Strnady. Vlaky plně 
nahradily autobusové lin-
ky 314, 338, 361 a 390, které 
byly ve směru od Štěchovic 
ukončeny u měchenické-
ho nádraží. Ze stejného dů-
vodu jsme ve zmíněné dny 
posílili pravidelné spoje 
na trati 210.

krátce

Kredence už  
jen nostalgicky
Vozy řady 831 v prosinci 
skončily v pravidelném 
provozu.  STRANA 4

Kolik platíme 
kvůli graffiti
Posprejované vozy dělají 
dráze ostudu a také chybí  
v provozu.  STRANA 2

Trochu jiné 
gramodesky
Vybrali jsme pro vás staré 
tituly se zvuky parních 
lokomotiv.  STRANA 7

Nezapomínáme 
na regiony
Dalších osm patrových 
jednotek zlepší dopravu 
ve Středočeském 
a Moravskoslezském 
kraji.

V  otevřeném výběrovém 
řízení na dodávku elek-

trických patrových souprav 
zvítězila společnost Škoda 
Vagonka. Tato společnost 
nám do 27 měsíců od pod-
pisu smlouvy, tedy do jara 
2013, dodá dalších  

8 jednotek CityElefant. Cel-
kem tedy bude náš vozidlo-
vý park obsahovat 83 těchto 
moderních souprav mís-
to dosud plánovaných 75 
jednotek.

Objednané CityElefan-
ty nabídnou našim ces-
tujícím více než 300 míst 
k sezení, nízkopodlažní ná-
stupní prostory, u vybra-
ných dveří navíc vybavené 
pro bezbariérový nástup 
vozíčkářů. Interiér bude 
plně klimatizovaný s mís-
ty pro umístění dětských 
kočárků a jízdních kol. Sa-
mozřejmostí budou WC 
s uzavřeným systémem, 
které budou navíc u míst 
pro vozíčkáře v bezbariéro-
vé úpravě. Audiovizuální 
systém poskytne cestujícím 
všechny důležité informace 
o průběhu jejich cesty.

O nové jednotky se rov-
ným dílem podělí Morav-
skoslezský a Středočeský 
kraj, kde budou nasazeny 
na trati z Ostravy do Mos-
tů u Jablunkova, respektive 
z Prahy do Benešova u Pra-
hy. Celkové náklady na po-
řízení jednotek ve výši 1,75 
miliardy korun budou ze 
40 procent spolufinanco-
vány Evropskou unií z Re-
gionálních operačních 
programů.

Brněnské výstaviště lákalo na léto

Přestřižením pásky a sérií 
zastavení hejtmanů v ex-
pozicích jednotlivých kra-

jů ČR začal ve čtvrtek 13. ledna 
na brněnském výstavišti jubilej-
ní dvacátý veletrh Regiontour. 
Ten  spolu  s  21.  mezinárodním 
veletrhem průmyslu cestovního 
ruchu GO představil veřejnosti le-
tošní nabídku cest za poznáním 
a rekreačních pobytů. V pavilonu 
P se na architektonicky zdařilém 
stánku prezentovala společnost 
České dráhy společně s dceřinou 
společností ČD travel.

Zaměřeno na děti
Na stánku Českých drah byla pro 
nejmladší návštěvníky veletrhu 
k dispozici interaktivní světelná 
projekce, takzvaný pool systém, 
který  nabídl  až  sedm  motivů 

České dráhy se 
úspěšně prezentovaly 
na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour.
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HI-TECH. Železničáři dostali hezký vánoční dárek. Od 15. prosince vozí  vybrané vlaky nejmodernější lokomotivy své třídy.  FOTO AUTOR
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Vánoční setkání 
na hlavním nádraží

Na hokejové utkání 
pod širým nebem

V ČD Cargo se 
s odboráři dohodli 

Výběrová řízení se 
dvěma změnami

V  pondělí 20. prosince se 
na pražském hlavním 

nádraží uskutečnilo pravi-
delné setkání představenstva 
ČD s vedoucími zaměstnan-
ci Generálního ředitelství, 
dceřiných společností a před-
stavitelů odborů. V úvodním 
vystoupení generální ředi-
tel ČD Petr Žaluda shrnul 
výsledky dosažené v rámci 
Skupiny České dráhy a sezná-
mil se záměry i úkoly pro dal-
ší léta. Závěrem poděkoval 
všem přítomným funkcioná-
řům a jejich prostřednictvím 
i všem zaměstnancům Sku-
piny ČD za vykonanou práci.   

V  souvislosti se zápasem 
hokejových klubů Eaton 

Pardubice a Kometa Brno po-
sílily České dráhy 2. ledna 
dopravu do zastávky Pardu-
bice-Svítkov. Utkání, na-
zvané Open Air Game 2011, 
se odehrálo na zdejším plo-
chodrážním stadionu. Br-
něnští fanoušci mohli využít 
k cestě na zápas mimořádné 
posilové expresy s povinnou 
místenkou. Domácí fanouš-
ky svezly do Svítkova zvláštní 
osobní vlaky z pardubického 
hlavního nádraží. Návštěv-
níci se vstupenkou na utká-
ní jimi cestovali bezplatně.
 (ves, tis, car, mh)

Dne 14. prosince 2010 
byla podepsána pod-

niková kolektivní smlouva 
ČD Cargo, a.s., na rok 2011. 
Na fotografi i stvrzuje svým 
podpisem předseda předsta-
venstva ČD Cargo Jiří Vodička 
závěrečné znění této doho-
dy zaměstnavatele s odbo-
rovými centrálami. „Podpis 
vidím jako jasný signál k zá-
kazníkům, že mohou počítat 
s naší společností jako se sta-
bilním partnerem,“ prohlásil 
Jiří Vodička těsně po podpisu. 

České dráhy zrušily 
na konci roku dvě výběro-

vá řízení. V prvním případě 
se jedná o dodávku čtyř mo-
torových vozů pro Pardubický 
kraj. V souladu s upravenými 
potřebami dopravního kon-
ceptu totiž dojde k rozšíře-
ní poptávaného počtu vozidel 
na devět. Druhým zrušeným 
výběrovým řízením je vyba-
vení 600 ks drážních vozidel 
radiostanicemi GSM-R. Toto 
výběrové řízení bylo zrušeno 
v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách poté, co 
všechny přijaté nabídky byly 
vyřazeny z důvodu nesplně-
ní ekonomických kvalifi kač-
ních předpokladů. 

krátce

Království železnic 
s novými akcemi
Na Smíchově najdete model 
Karlovarského kraje i výstavu 
Českých drah.                  STRANA 2

Regionovy mají 
půlkulaté výročí
Již pět let nám slouží 
žluto-zelená vozidla 
ze Šumperka. STRANA 7

Musí denně hlídat 
tři sta vlaků
Navštívili jsme výpravčí 
na vytíženém pracovišti 
v Ústí nad Labem. STRANA 4

Bez kolektivní 
smlouvy
Od 1. ledna 2011 přešly 
České dráhy do režimu 
zákoníku práce. 
Kolektivní smlouvu se 
totiž nepodařilo uzavřít.

V  tuto chvíli platí, že osm 
odborových centrál na-

lezlo nad podobou kolektiv-
ní smlouvy na rok 2011 shodu 
se zaměstnavatelem. Tuto 
svoji vůli také 14. prosince 
stvrdily svým podpisem. Po-
slední devátá odborová cen-

trála – Svaz odborářů služeb 
a dopravy (SOSaD) – ale bo-
hužel dosud svůj podpis 
nepřipojila. 

Návrh představuje 
vyvážený kompromis
SOSaD vydal prohlášení, 
které obsahuje řadu výhrad 
a které jste zřejmě dostali do 
svých e-mailových schránek. 
Z něj vyplývá mimo jiné ob-
vinění zaměstnavatele z po-
rušování pracovněprávních 
norem. Toto obvinění musím 
velmi důrazně odmítnout. 
K šíření poplašných zpráv 
není žádný důvod. Již ale ne-
uvádí, že z jednání o podobě 
kolektivní smlouvy vyjedna-
vači za tuto odborovou cent-
rálu šestkrát odešli. Ani to, že 
jí zaměstnavatel, stejně jako 
ostatním sociálním partne-
rům, veškeré výstupy a zápisy 
ze všech jednání pravidelně 
poskytoval.

Nicméně platí, že letošní 
kolektivní vyjednávání bylo 
komplikované, a to nejen 
z důvodů naší ambice být 
fi rmou konkurenceschop-
nou a efektivně hospo-
dařící, ale také z důvodů 
vnějšího prostředí, které 
nás jak v oblasti fi nanco-
vání, tak i v oblasti legis-
lativní zásadně ovlivňuje.
Dohodnutý text kolektiv-
ní smlouvy pro rok 2011 je vý-
sledkem tvrdého vyjednávání 
z obou stran a jde o kompro-
mis mezi představou zaměst-
navatele a našich sociálních 
partnerů. Kompromis, který 
je podle mě vyvážený a dobrý 
pro zaměstnance.

Nic neskrýváme, 
vše je na intranetu
Cílem, který jsme si spolu se 
všemi devíti odborovými cen-
trálami na začátku kolektiv-
ního vyjednávání vytkli, bylo 
udělat vše pro to, aby se po-
dařilo kolektivní smlouvu 
pro rok 2011 dojednat. Kaž-
dý ať posoudí sám, zda počet 
uvolněných odborových funk-
cionářů je opravdu tak zá-
sadním důvodem pro odchod 
od jednacího stolu. A pro po-
řádek – musím odmítnout 
argument SOSaDu o nejed-
notném, diskriminujícím 
systému pravidel pro uvolňo-
vání odborových předáků. 
Pravidla mají jasné zásady 
platné pro všechny odborové 
centrály stejně. 

To, co bylo dohodnuto, je 
všem k dispozici na intrane-
tu. Sami se přesvědčíte, zda 
návrh podnikové kolektiv-
ní smlouvy na rok 2011 poško-
zuje zaměstnance, či nikoliv. 
Věřím, že i SOSaD pod ní při-
pojí svůj podpis a budeme se 
touto PKS řídit.

Pardubický kraj ve fotografi ích

Výpravná hala pardubické-
ho nádraží má od čtvrtka 
16. prosince vlastivědné 

fotografi e. Černé sklo tvořící pás 
okolo ochozů zaplnilo 130 černobí-
lých snímků koncipovaných jako 
procházka Pardubickým krajem 
na nádraží. 

Ředitel Štěpán 
v roli moderátora
Vernisáže se zúčastnili náměstek 
generálního ředitele ČD pro osobní 
dopravu Antonín Blažek a hejtman 
Pardubického kraje Radko Martí-
nek. Mezi hosty se objevili rov-
něž první náměstek pardubické 
primátorky Jindřich Tauber, ar-
chitekt Miroslav Řepa a fotograf 

Čekání na vlak 
lidem v Pardubicích 
zpříjemnily o adventu 
horký čaj, punč 
a koledy. A nová 
expozice fotografi í.

Navštivte veletrh
cestovního ruchu

REGIONTOUR
13.–16. ledna

v Brně.

Štepán Bartoš, který vyjma jed-
noho všechny fotografi e pořídil. 
Podvečer moderoval ředitel KCOD 
Michal Štěpán.

Nově pořízené fotografie na-
hradily snímky z konce 50. let. Ty 
jednak dosti zchátraly a podle ar-
chitekta Řepy působily archaicky. 
„Původní fotky se nedochovaly, ale 

podle názoru odborníků se nové 
snímky zpracováním podobají těm 
z 50. let, které zde byly při otevře-
ní nádraží,“ vysvětluje Michal Ště-
pán. Jeho slova doplňuje náměstek 
Antonín Blažek: „Rádi jsme přijali 
nabídku kraje na společné fi nanco-
vání akce, která toto pěkné nádraží 
ještě více zkrášlí.“ 

Nádherná místa jsou 
i kousek od domova
Před a po slavnostních projevech 
naladily koledami celou nádraž-
ní halu na milou předvánoční 
náladu děti z pěveckého sboru Klí-
čenky při ZŠ Svatoplukova v Chru-
dimi. Procházející i posluchače 
potěšil čaj nebo dětský punč, kte-
rý hostesky roznášely. Děti byly 
nadšené z dárků, sladkostí a také 
z „tétéčkového“ kolejiště, které 
přímo ve vestibulu v místech, kde 
v pokračující fázi modernizace ná-
draží mají brzy vyrůst kiosky in-
focentra, složili a navzdory zimě 
rozjezdili modeláři z Chrudimi.

Po vernisáži fotograf Bartoš 
hostům ukázal a popsal fotografi e 
a pak se v ČD Lounge křtila nová 
kniha, kterou z většiny tvoří prá-
vě jeho záběry Pardubického kra-
je. „Kolikrát nemusí člověk jezdit 
daleko po světě, protože spoustu 
nádherných míst najde nedaleko 
od domova. Stačí se jenom roz-
hlédnout,“ řekl pardubický foto-
graf architektury. 

 MARTIN NAVRÁTIL

Krátce po poledni v mrazi-
vou středu byla na praž-
ském hlavním nádraží 

nevídaná koncentrace fotogra-
fů, novinářů a zpravodajských 
štábů. Důvod byl jediný: nová 
lokomotiva řady 380 poprvé od-
veze v rámci zkušebního pro-
vozu v osobní dopravě svůj vlak 
s cestujícími.

Tím měl být vlak InterCity 
571 Zdeněk Fibich, ale vzhledem 
ke sněhové bouři zuřící tu noc 
nad Evropou odvezla v trase vla-
ku IC 571 soupravu vlaku EC 171 
Hungaria, která dorazila o 60 
minut opožděná ze sousední-

Ostrý start plnokrevníka
Patnáctý prosinec 
minulého roku se 
zapsal jak do kroniky 
ČD, tak do historie 
jedné lokomotivní 
řady. Stroje řady 380 
zahájily zkušební 
provoz v osobní 
dopravě a odvezly 
své první cestující.

ho Německa. Lokomotivu přišli 
na její panenské jízdě do Břecla-
vi vyprovodit také náměstek ge-
nerálního ředitele Českých drah 
pro osobní dopravu Antonín Bla-
žek a zástupce výrobce, projekto-
vý manažer Vít Tomrdle ze Škody 
Transportation.

Letos na domácích 
kolejích
„Po roll-outu, prvních zkouš-
kách na zkušebních kolejích 
ve Velimi a nasazení v provo-
zu u ČD Cargo je dnešek dalším 
zlomovým bodem v životě loko-
motivy,“ vnímá uvedení do zku-
šebního provozu náměstek 
Blažek a zároveň objasňuje pro-
voz lokomotiv: „Počítáme s nasa-
zením až osmi strojů na vlacích 
vyšší kvality a rychlících na tra-
ti Praha – Brno a Praha – Břeclav 
ve stávajícím grafi konu. Zároveň 
budeme spolupracovat s národ-
ními drážními úřady okolních 
států na homologaci lokomotivy 
pro provoz v Německu, Rakous-
ku, Slovensku, Polsku a Maďar-
sku tak, aby se již v grafi konu 
2011/2012 stala cílovou destina-
cí minimálně Vídeň.“

Na špici evropské 
produkce
Podle slov výrobce bude začátek 
zkušebního provozu v tuhé zimě 
nejlepším prubířským kame-
nem. Lokomotivy řady 380 se řadí 
k absolutní evropské špičce ze-
jména faktem, že svého vysoké-
ho výkonu, který činí 6 400 kW, 
dosahují na všech třech napáje-
cích systémech. Prim také drží 
ve své bezpečnosti, neboť jsou po-
staveny podle nejpřísnějších pod-
mínek Technických směrnic pro 
interoperabilitu (TSI), platných 
teprve od roku 2005. 

České dráhy tak budou mít 
ve své stáji opravdového „plno-
krevníka“, který snese srovnání 
s nejlepší evropskou konkurencí. 
V průběhu roku 2011 by měly mít 
ČD ve stavu všech dvacet objedna-
ných lokomotiv.

„Chtěli bychom, aby lokomo-
tiva, která je konstruována jako 
maximálně interoperabilní, po-
stupně nahradila ve vozbě po na-
šem území i takové stroje, jako je 
řada 1216 ÖBB, známý Taurus,“ 
odkrývá plány s novým strojem 
Antonín Blažek.

VÁCLAV RUBEŠ

KDE UVIDÍTE
LOKOMOTIVY 380

1IC 574 
Josef Václav Myslbek 

       Brno – Praha

2EC 379 
Carl Maria von Weber 

       Praha – Brno

3Sp 1772 
Břeclav – Brno

4IC 572 
Brněnský drak 

        Brno – Praha

5IC 571 
Zdeněk Fibich 

       Praha – Břeclav

6R 810 
Břeclav – Brno

7R 815 
Brno – Břeclav

8R 814 
Břeclav – Brno

PAVEL ŠVAGR
Náměstek 
generálního 
ředitele ČD pro 
pers. záležitosti

MILOSLAVA 
POTUŽÁKOVÁ

Optička, 
Štěpánov
Odsoudit na rok, 
zaplatit kom-
pletní očiště-

ní vagonu a po celou délku 
trestu pracovat v uklíze-
cí četě vlaků na nočních 
směnách.

VLADIMÍRA 
KASZPEROVÁ

Tajemnice, 
Ostrava
Tvrdší postih 
včetně vymá-
hání náhra-

dy škody. Mezi lidmi koluje 
i tato varianta: při dopadení 
posprejovat.

MICHAL PROKEŠ
Manažer PR, 
Praha
Lze zvažovat for-
my alternativ-
ních trestů na 

úklidech vagonů. Je ovšem 
otázkou, zda by to u této 
skupiny lidí nebylo spíše 
kontraproduktivní.  (ski)

anketa
Jaký trest zasluhují 
sprejeři za ničení vozů? 

Antonín 
BlAžek
Náměstek 
generál. ředitele 
pro osob. dopravu

Navštivte veletrh 
Holiday World 
10.–13. února 

v Praze.

mašinek. Děti si pohybem ruky 
nebo nohy mohly hrát se světel-
nými  jezdícími  mašinkami  či 
různými  motivy  z  železniční-
ho prostředí. Výstavní expozici 
současně ozdobila vitrína s uni-
kátními modely vlaků v měřít-
ku H0. 

„Pro nadšence bylo připraveno 
precizně provedené modelové ko-
lejiště s nádražím, které je věrnou 
kopií zastávky Zahrádky u České 
Lípy,“ řekla Petra Nekudová, kte-
rá měla za České dráhy na staros-
ti kompletní organizaci letošního 
veletrhu. Po dobu čtyř dnů, kdy 

veletrh  probíhal,  byl  ve  službě 
slon Elfík, který dětem rozdával 
sladkosti i časopis Můj vláček.

Jaké nabídky táhnou
Tak jako tradičně byly na stánku 
Českých drah připraveny důleži-
té obchodní nabídky. „Určitě nej-
větší zájem byl o In-kartu. Řadu 
dotazů dostaly naše hostesky, ji-
nak zkušené pracovnice z brněn-
ského ČD centra, také na aplikace 
IN 100 a IN business na In-kartě,“ 
dodala Petra Nekudová. 

Společnost ČD travel prezen-
tovala  aktuální  nabídky  zájez-
dů s důrazem na letošní novinku 
Kypr 55+. „Tato nabídka platí pro 
seniory od 55 let. Nad 55 let může 
být jen jeden z dvojice, ale i mlad-
ší společník nebo společnice platí 
stejnou cenu. Jde o týdenní letec-
ké zájezdy s polopenzí za 9 990 
korun. Mimo to jsme nasmlou-
vali další hotely v Turecku a také 
máme novou destinaci v Řecku 
– Zakynthos,“ uvedla Jana Han-
drejchová z cestovní kanceláře ČD 
travel.  MARTIN HARÁK

Hodnota investic, které le-
tos půjdou do rekonstruk-
cí i nákupu nových vozidel, 

bude nejvyšší za poslední roky. 
Právě tato slova zazněla počátkem 
ledna z úst náměstka generální-
ho ředitele ČD pro osobní dopra-
vu Antonína Blažka při prezentaci 
nových vozidel na pražském hlav-
ním nádraží. V souvislosti se zvý-
šením  kvality  dálkové  dopravy 
nyní České dráhy vyhlašují vý-
běrová řízení na modernizaci tří 
typů osobních vozů z přelomu 80. 
a 90. let v celkové hodnotě asi 1,6 
miliardy korun.

Čtyřicetkrát v EC a IC
První  z  vyhlašovaných  výběro-
vých  řízení  se  týká  kompletní 
modernizace 40 vozů řady Bmee, 

Investice do vyšší kvality
Další skoro dvě stovky 
modernizovaných 
vozů, které vzejdou 
z právě vyhlašovaných 
soutěží, jsou důkazem, 
že obnovu vozidlového 
parku bereme vážně.

které  se  dnes  objevují  zejména 
ve spojích EuroCity a InterCity. 
Vagony  byly  vyrobeny  v  letech 
1986  a  1987  ve  východoněmec-
ké vagonce v Bautzenu. Jedním 
z důvodů rekonstrukce je i jejich 
modernější konstrukce a vybave-
ní podvozky GP 200 S s kotoučo-
vou brzdou. 

Vůz  bude  rekonstrukcí  změ-
něn na velkoprostorový se 76 až 80 
místy k sezení. Nové budou pod-
lahy, obložení, okna a osvětlení. 
Podstatnou  proměnou  projdou 
sedačky, které budou polohova-
telné. Napájení drobné elektro-
niky cestujících zabezpečí nově 
elektrické zásuvky. Jistě velmi ví-

Bdt a Bp využívaných v některých 
rychlících a regionální dopravě. 
„Tento typ vozů chceme nasazo-
vat i nadále pro vnitrostátní rych-
líky s větším počtem zastávek, 
kde  dochází  k  častější  výměně 
cestujících a cestující je využíva-
jí na kratší přepravní vzdálenost 
a tráví ve vlaku méně času,“ ob-
jasnil náměstek Blažek.

Ve  vozech  zůstane  zachová-
no současné uspořádání míst se 
sedačkami proti sobě, ale dojde 
k rozšíření prostoru na přepra-
vu  jízdních  kol,  kočárků  nebo 
velkých zavazadel. U vybraných 
míst budou k dispozici elektric-
ké zásuvky 230 V/50 Hz. Nástupní 
dveře budou předsuvné s elektric-
kým ovládáním a bezpečnostním 
blokováním za jízdy a nahradí 
původní klasické dveře. 

Výraznější změny se dotknou 
podvozku. Ten je sice již od výrob-
ce vybaven kotoučovou brzdou, 
ale  jeho  konstrukce  umožňuje 
maximální rychlost 120 km/h. 
Ta se po modernizaci zvýší na 140 
km/h.    České  dráhy  dostanou 
tyto modernizované vozy do 30 
měsíců od podpisu kontraktu.

VÁCLAV RUBEŠ

Bmee

40
Bdt279

88
280 Bp

62
vozů, investice
880 mil. Kč

vozů, investice 
440 mil. Kč

vozů, investice
310 mil. Kč

tanou inovací zejména v letních 
měsících bude klimatizace a zá-
sadní změnou projdou i toalety, 
které budou fungovat na principu 
uzavřeného systému. Maximál-
ní rychlost zůstane na původní 
hodnotě 160 km/h. K dodání celé 
čtyřicetikusové zakázky dojde 32 
měsíců po podpisu kontraktu. 

Velkoprostorové vozy 
pro rychlíky
Další  dvě  výběrová  řízení  jsou 
zaměřena na částečnou moder-
nizaci dvou řad osobních vozů, 
vyráběných  počátkem  90.  let 
v  moravské  vagonce  MSV  Stu-
dénka. Jedná se o 150 vozů řady 
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Řeč je o graffiti. Tyto ma-
lůvky,  čmáranice,  své-
rázné  podpisy  stále  více 

zasahují nejen budovy, ale i ko-
lejová vozidla. Trend na železni-
ci má bohužel růstový charakter. 
A to takový, že po vyčíslení za mě-
síce leden až říjen 2010 činí škody 
na kolejových vozidlech Českých 
drah  z  titulu  graffiti  téměř  32 
milionů korun. A to už je skoro 
stejná hodnota jako škody způso-
bené ostatními druhy vandalis-
mu včetně krádeží. 

Na vině jsou jak stále sofisti-
kovanější formy útoků sprejerů, 
tak nárůst ceny čisticích prostřed-
ků a prací spojených s odstraňo-

váním  těchto  malůvek.  Někdo 
by mohl vidět důvody rostoucí-
ho problému s graffiti ve vývoji 
společnosti, prohlubující se du-
ševní nejistotě a strachu někte-
rých  mladých lidí. Psycholog by 
možná viděl důvod pro tuto čin-
nost ve snaze zanechat za sebou 
výraznou stopu. Kdo ví, třeba to 
někdo může chápat i jako umění. 
Ovšem na cizím majetku a proti 
vůli jeho vlastníků.

Posprejované vozy 
působí odpudivě
 „Sprejeři mají stále nové recep-
ty a barvy, které nanášejí. Na to 
musíme reagovat novou chemií, 
technologiemi a také spolupra-
cí s různými laboratořemi,“ říká 
Radan Mik, jednatel společnos-
ti Gade, která se zabývá čištěním 
kolejových vozidel. Mik dodává, 
že  vyčištění  metru  čtvereční-
ho plochy, ať už venkovní nebo 
vnitřní, přijde zhruba na 350 ko-
run. „V Praze čistíme asi 3 tisíce 
m² měsíčně.“ 

Podklady  DKV  Praha  hovo-
ří jasně. Za prvních deset měsí-
ců loňského roku bylo vyčištěno 
od sprejů a fixů 26 435 m² ploch, 
což přišlo České dráhy na 9,3 mi-
lionu  korun.  Škody  na  interi-
érech,  poničených  tag  fixem, 
se  prý  někdy  odstraňují  ještě 
hůře  než  skříně  zvenku.  Zále-
ží i na tom, jak čerstvé malůvky 
jsou. Nátěr vozidla to ale poničí 
skoro vždy.

Sprejeři samozřejmě svým po-
čínáním zhoršují podmínky ces-

Graffiti nás přichází draho 
Pro jednoho to může 
být adrenalinová 
zábava, pro druhého 
druh umění a běžná 
součást okolí, 
pro ostatní zase 
vandalismus. České 
dráhy stojí tento 
fenomén desítky 
milionů korun ročně.

Zamkla sprejery v kupé těsně po činu

Vlak číslo 4915 odjížděl ze 
Žďáru nad Sázavou smě-
rem  na  Brno  s  lehkým 

zpožděním dvaceti minut. Bylo 
30. prosince před sedmou večer 
a Vysočina  ležela přikrytá pod 
čerstvě napadaným sněhem. Až 
do zastávky Česká probíhala pro 
vlakvedoucí Františku Galanidi-
sovou služba bez větších problé-
mů. Potom však začalo drama.

Upoutal ji zápach barev 
a agresivní chování 
„V Kuřimi jsem si všimla na ná-
stupišti několika mladíků mezi 
18 až 22 lety, kteří se chovali více 
než vyzývavě. Šli s velkým hlu-
kem a pokřikem podél soupravy 
až  k  poslednímu  vozu,  do  kte-
rého stačili ještě intenzivně ko-

Den před Silvestrem 
natrefila vlakvedoucí 
Františka Galanidisová 
při výkonu služby na 
dva agresivní sprejery.

HROZBA. Sprejeři se snaží omezit riziko dopadení, a proto rádi 
útočí na vagony odstavené na odlehlejších místech. FOTO AUTOR (3x)

ŠPATNÁ VIZITKA. Než se počmáraný vůz či souprava dostanou na 
čištění, mohou ještě několik dní sloužit. Cestujícím přímo na očích. 

pro vás
S In-kartou na 
tance levněji
Po předložení In-karty 
získají železničáři 
i cestující zajímavou 
slevu do největší taneční 
školy v České republice.

Pohybem ke zdraví a krá-
se –  toto heslo největší 

taneční školy v ČR, Cent-
ra Tance, je obzvlášť aktu-
ální v povánočním období. 
Tanec jako druh sportu volí 
čím dále tím více zájemců 
i díky televiznímu pořadu 
StarDance. Centrum Tance 
je partnerem zákaznického 

programu ČD Bonus, v rám-
ci kterého oproti In-kartě 
(včetně režijních průka-
zek) či jízdence ČD v mini-
mální hodnotě 300 korun je 
možné získat slevu 200 ko-
run na semestrální taneční 
kurzy od standardních tan-
ců až po hip hop, a to v Pra-
ze, Plzni či Brně. 

Centrum Tance je pořa-
datelem tanečního festiva-
lu Dance of Love (čili Tanec 
lásky), který se letos  
bude konat již potřetí  
(11. – 13. února 2011, Praha). 
Galashow festivalu Dan-
ce of Love se bude konat 

na scéně pražského Metro-
politního divadla v sobotu 
12. února 2011 od 19 hodin. 
Předvede se zde přes dva-
cet tanečních skupin a mi-
nimálně 120 tanečníků. 
Galashow budou modero-
vat herci Petra Špindlerová 
a Kajetán Písařovic. V rám-
ci zákaznického programu 
ČD Bonus držitelé In-kar-
ty Českých drah mají nárok 
na slevu ve výši 20 procent 
ze vstupného při zakoupe-
ní vstupenek na místě či 
v předprodeji na recepcích 
Centra Tance. Oproti jed-
né In-kartě bude poskyt-
nuta sleva právě na jednu 
vstupenku.

Kromě toho probíhá sou-
těž o vstupenky na gala-
show, o které se dočtete 
na www.cd.cz (sekce Vol-
ný čas, Soutěže). Více infor-
mací také můžete získát na 
www.danceoflove.cz, pří-
padně ještě na stránkách 
www.centrumtance.cz.

VIktoRIA 
o´RoURke
Manažerka 
programu  
ČD Bonus

ponIčené Vozy 
kAzí dRáze doBRé 

jméno A tAké 
chyBí V pRoVozU.

• DKV Praha: 26 435 m²

• DKV Brno: 14 800 m²  
(skříně), 5 700 m² (interní)

• DKV Plzeň: 8 223 m²

• DKV Česká Třebová: 4 975 m² 
(skříně), 8 420 m² (interní)

• DKV Olomouc: 4 815 m²

Praha-Vršovice, Letohrad, Lich-
kov, Náchod, Liberec, Choceň, 
Bohumín, Ostrava, Prostějov, 
Nezamyslice, Valašské Mezi-
říčí, Olomouc, Jeseník, Lipová 
-lázně, Jablunkov-Návsí, Brno 
hl. n. a brněnská odstavná ná-
draží, Křižanov, Letovice, Jihla-
va, Horní Cerekev, Náměšť nad 
Oslavou, Zaječí, Kyjov

ČIŠTĚNé PLOCHy
ZA 1–10/2010

KDE HLAVNĚ  
úTOČÍ SPREJEřI

AKTUALITy2

ličeje  měli  omotané  arabské 
šály.  „Upoutal  mě  zápach  ba-
rev a čerstvě posprejované zaří-
zení prvního oddílu. Mládenci 
navíc řvali jak pominutí a ská-
kali  po  sedačkách.  Okamžitě 
jsem se obrátila, vyšla z oddílu 
a zamkla ho čtyřhranem. Poté 
jsem zavolala na tísňovou lin-
ku Policie České republiky,“ vy-
práví s rozechvěním Františka 
Galanidisová. 

V  následující  zastávce  v  Br-
ně-Řečkovicích se oba pachatelé 
snažili dostat z oddílu násilím. 
Díky duchapřítomné vlakvedou-
cí se jim to ale nezdařilo. Mla-
díci se pokusili rozbít sklo, pak 
vylomit  spojovací  dveře.  Když 
zjistili, že se ven jen tak jedno-
duše nedostanou, otevřeli okno 
a začali jím vyhazovat z batohů 
sprejerské barvy. Přitom téměř 
bez přestání vykřikovali hrubé 
urážky a vyhrožovali vlakvedoucí 
újmou na zdraví a životě. „Jenom 
jsem se modlila, abychom co nej-
dříve přijeli na brněnské hlavní 
nádraží, kde měli čekat policis-

té. Asi dvacet minut jsem muse-
la hlídat dveře od oddílu, aby se 
pachatelé nedostali ven. Proži-
la jsem si chvíle strachu, na kte-
ré  dlouho  nezapomenu,“  říká 
vlakvedoucí.

Rvačka s přivolanými 
policisty v Brně
Po dojezdu na brněnské hlavní 
nádraží stáli přichystaní policis-
té u posledního vozu. „V ten mo-
ment jsem vyběhla z vlaku ven, 
podala kličku policistům a bě-
hem pár vteřin začala mela, ne-
boť  mladíci  přivolanou  hlídku 
fyzicky napadli. Klepaly se mi 
ruce, když jsem pomyslela na to, 
že  by  se  něco  podobného  stalo 
mně. Nevím, jak bych to přeži-
la. Určitě ne zdravá, to jsem si 
zcela jistá,“ říká Františka Gala-
nidisová. Za statečné chování jí 
osobně poděkovali náměstek ge-
nerálního ředitele ČD pro osobní 
dopravu Antonín Blažek i ředitel 
Vlakového doprovodu osobní do-
pravy Petr Baroch.

MARTIN HARÁK

Jak se účinně bránit?
Sprejeři si jsou vědomi možného 
trestního  postihu,  proto  útočí 
velmi  rychle,  někdy  pod  rouš-
kou tmy. A také mají zpravidla 
základní  znalosti  o  tom,  kde 
vhodný vůz, jednotka či soupra-
va pobývá. „Nejčastěji jde o vrat-

né stanice, kde  jsou vozy nebo 
soupravy odstaveny mezi vlaky 
přes noc a při omezení dopravy 
ve dnech pracovního klidu,“ říká 
Jana Blažková-Lemfeldová z Od-
boru strategického controllingu, 
která má přehled o tom, jaká DKV 
jsou sprejery postižena nejvíce.

Je ale také na zaměstnancích 
stanic,  aby  se  pokusili  vozidla 
chránit. Tak například DKV Olo-
mouc to řeší ostrahou prostřed-
nictvím bezpečnostní agentury 
ve stanicích Bohumín, Ostrava 
a Olomouc. V Nezamyslicích jsou 
po dohodě s KCOD vozidla odsta-
vována před dopravní kancelář, 
kde jsou více pod dohledem. To 
jsou dva základní, více či méně 
efektivní  prostředky  ochrany 
před útoky sprejerů. Tím nejlep-
ším, který už nějaký čas funguje 
v pražském depu Praha na Od-
stavném nádraží jih, je kvalitní 
oplocení, dobrý kamerový systém 
a bezpečnostní služba. Zřízení 
kamerového systému a střežení 
odstavených vozidel externí hlí-
dací službou zvolilo i DKV Brno, 
kde je nápor sprejerů velmi silný. 
Brňané sází i na zvýšenou ostra-
žitost vůči podezřelým osobám 
pohybujícím se v prostorech od-
stavených vozidel.

Znepříjemnit život  
vandalům na maximum
Vybírají si sprejeři určité typy vo-
zidel? Svého času byla v jejich ko-
munitě na webu soutěž o to, kdo 
dříve „dostane“ Pendolino. Když 
na to přijde, nepohrdnou ani zele-
nými vozy, ani zašlou posunovací 
lokomotivou. V českotřebovském 
depu jsou kromě zelených a pří-
pojných vozů nejvíce postiženy 
motorové vozy řad 810, 843, 854, 
ale i Regionovy, totéž v Brně, kde 
jde i o řadu 842 a příměstské jed-
notky 560 včetně vložených vozů 
063. Vůbec příměstské elektrické 
jednotky jsou oblíbeným cílem.

Jak ale na nezvané výtvarníky 
dál? Je jasné, že antigraffiti lak 
nemůže být na všech vozidlech. 
Rozšiřovat nasazení bezpečnost-
ních agentur a kamerových sys-
témů. Vozy zamykat, stavět tam, 
kde je na ně dohled. To vše ale 
stojí hodně peněz navíc. „Urči-
tě všichni společně jim musíme 
znepříjemnit život,“ říká Radan 
Mik. A možná by se slušelo dodat: 
také čas od času některého spreje-
ra dopadnout a potrestat jej podle 
platných přísných trestů. 

MARTIN NAVRÁTIL

odstAVUjeme Vozy 
čAstějI nA místech, 

kde je nA ně  
lépe VIdět.

Fanoušci klubu ČEZ Bas-
ketball Nymburk mohou 

cestovat zdarma vlaky Čes-
kých drah na únorové zápa-
sy v rámci poháru Eurocup 
v pardubické ČEZ Aréně. 
Bezplatné jízdenky do Par-
dubic získají ve vybraných 
stanicích na 15. a 22. února 
2011, kdy jsou na programu 
zápasy právě nymburské-
ho týmu. Stačí přitom u po-
kladní přepážky pouze 
ukázat platnou vstupenku 
na zápas.

Jízdenky do Pardubic si 
může bezplatně vyzved-
nout každý návštěvník, 
který vlastní vstupenku 
na jeden z těchto tří zá-
pasů, a to pouze v želez-
ničních stanicích Praha 
hl. n., Praha-Holešovice, 
Nymburk hl. n., Nymburk 
město, Kolín nebo Přelouč. 
Jízdenka platí ve 2. třídě 
všech vlaků (ve vlacích SC 
Pendolino s povinnou mís-
tenkou) a zpět do výcho-
zí stanice je potřeba dojet 
do půlnoci téhož dne. Při 
vyzvednutí jízdenky na po-
kladní přepážce předlo-
ží cestující pokladníkovi 
platnou vstupenku na zá-
pas, který její číslo zapíše 
na jízdní doklad. Při kont-
role ve vlaku jsou fanoušci 
povinni ukázat vlakovému 
personálu jízdenku společ-
ně se vstupenkou při jízdě 
tam i zpět. Jízdenky na zá-
pasy nymburského týmu 
v Pardubicích je možné vy-
zvednout v předprodeji už 
od 20. ledna.  (tis)

Vlakem zdarma
na Eurocup
Se vstupenkou na 
basketbalový zápas 
může fanoušek jet 
do Pardubic naším 
vlakem zdarma. 

nabízíme

Jak se o nás psalo 
v roce 2010

Podle průzkumu prová-
děného agenturou Me-

dia Tenor byly České dráhy 
druhou nejvíce medializo-
vanou firmou v celostátním 
obsahu deníků MF Dnes, 
Právo, Hospodářské noviny, 
Lidové noviny a E15 v uply-
nulém roce. Celkem agen-
tura našla 1 661 informací 
s vazbou na České dráhy, 
z toho 189 pozitivních, 278 
negativních a 1 194 neutrál-
ních. Nejvíce medializova-
nou firmou v roce 2010 se 
u výše zmíněných deníků 
stala společnost ČEZ, o kte-
ré bylo vydáno 3 430 zpráv.

Na třetím místě skonči-
la firma Škoda Auto se 1 394 
zprávami. Čtvrté místo ob-
sadila Česká televize  
(1 165 zpráv) a páté mís-
to společnost ČSA. Do prv-
ní desítky se dále dostaly 
v tomto pořadí tyto firmy: 
Česká spořitelna, Google, 
Lesy ČR, Volkswagen, Ap-
ple. Nejvíce negativních 
zpráv se v loňském roce psa-
lo o automobilce Toyota, 
a to v souvislosti s technic-
kými problémy jejích vozů. 
Naopak nejpozitivněji novi-
náři referovali o společnosti 
Home Credit.

analýza

■ 11,4 % pozitivní
■ 16,7 % negativní
■ 71,9 % neutrální

pat. Po odjezdu ze stanice jsem je 
chtěla zkontrolovat. Na začátku 
posledního vozu jsem přitom za-
hlédla neobvyklý pohyb. V České 
jsem proto přestoupila do onoho 
vozu, abych zjistila, co se tam 
děje,“ vzpomíná vlakvedoucí. 

V  prvním  oddílu  poslední-
ho  vozu  seděli  jen  ti  dva  mla-
díci ve věku okolo osmnácti až 
dvaceti let. Přes dolní část ob-

tování ostatním. Nejen tím, že 
z důkladně posprejovaného vozu 
není vidět ven, což může působit 
depresivně. Při masivním bom-
bingu, tedy při posprejování vo-
zidla tak, že nejsou čitelné jeho 
údaje potřebné pro sestavu vla-
ku (např. číslo vozu a hmotnost), 
nemůže být vůz zařazen do vlaku 
a puštěn do provozu. I to přiná-
ší drahám újmu. V provozu také 
chybí vozy, které je třeba poslat 
na mimořádné čištění.

  „Početní  záloha  vozů  počí-
tá se závadami, ale nemůže být 
velká. Navíc posprejovaný vůz, 
jsou-li čitelné podstatné údaje, 
ještě několik dní zpravidla jez-
dí, než se v rámci oběhu dostane 
do domovského depa k odstraně-
ní malůvek,“ vysvětluje Rudolf 
Jedlička, vedoucí oddělení Od-
boru kolejových vozidel na Gene-
rálním ředitelství. Takové vozy 
dělají samozřejmě Českým dra-
hám ostudu.

350 Kc

73 368 m2

31,7 mil. Kc

Průměrné náklady na vyčištění m2 plochy.

Vyčištěná plocha od sprejů a fixů
za leden až říjen 2010.

Škody na kolejových vozidlech
z titulu graffiti za stejné období.
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Ministerstvo dopra-
vy schválilo materiál 

Strategie dopravy jako ne-
vyhnutelná součást rozvo-
je České republiky do roku 
2025 (Superstrategie –  
green paper). Tento mate-
riál nyní posílá do mezire-
zortního připomínkového 
řízení. Následně bude před-
ložen na vědomí Vládě ČR. 
Superstrategie má popiso-
vat reálné možnosti rozvo-
je dopravní infrastruktury, 
a to včetně železniční. Do-
kument včetně příloh je 
ke stažení na stránkách 
www.mdcr.cz.

Podle původních plá-
nů rozvoje dopravní infra-
struktury, s přihlédnutím 
k požadavkům krajů, by 
bylo potřeba do roku 2025 
vynaložit asi 1 150 miliard 
korun. Podle finančního 
modelu superstrategie bude 
k dispozici ale jen přibliž-
ně 500 miliard korun. Mi-
nisterstvo zdůraznilo roli 
fondů Evropské unie při fi-
nancování staveb a hle-
dá nové formy spolupráce 
se soukromými firmami. 
Byly zveřejněny i seznamy 
staveb, které nejsou v uve-
deném období finančně 
pokryty. To se týká napří-
klad modernizace tratě Pra-
ha – Kladno s připojením 
na letiště v Ruzyni nebo do-
končení uzlu Plzeň. (red)

Kompatibilita 
stroje s tratí

Superstrategie 
nastavila cíle

Jak je to s kompatibilitou 
lokomotivy řady 
380 na úsecích 
s kolejovými obvody 
s frekvencí 25 Hz?      

Nový komplexní 
dokument má za úkol 
nastavit priority 
ve vývoji a financování 
dopravní infrastruktury.

odpovídá

doprava

Lokomotivy řady 380 ne-
smí vyvíjet tažnou sílu, 

ani rekuperovat v úsecích 
vybavených nejstarším ty-
pem kolejového obvodu 
s nosnou frekvencí 25 Hz, 
kde není zcela zaručena 
plná kompatibilita. Tento 
typ kolejového obvodu do-
žívá v obvodu stanic Kut-
ná Hora hlavní nádraží, 
Plzeň hlavní nádraží, dále 
na traťových úsecích So-
běslav – Nemanice a Veselí 
nad Lužnicí – Jihlava.

Jedním z řešení je od-
stranění těchto zastara-
lých kolejových obvodů 
na straně infrastruktu-
ry a náhrada modernějším 
a vůči rušení odolnějším 
typem. Dosazení aktivní-
ho filtru, respektive kom-
penzátoru, je vzhledem 
k instalovanému výkonu 
a prostorovým možnostem 
ve strojovně lokomotivy 
řady 380 technicky a hlav-
ně fyzicky nereálné. Pokud 
srovnáme novou lokomo-
tivu s jednotkou řady 680, 
kde byl k řešení podobného 
problému s rušením kole-
jových obvodů použit kom-
penzátor, pak Pendolino 
má trvalý výkon 4 000 kW 
rozložený do sedmi vozů 
soupravy a délky 185 m. 
Lokomotiva řady 380 má 
v 18 m délky instalován 
trvalý výkon 6 400 kW. 
Z výše uvedeného je patr-
né, že do takto omezeného 
prostoru je prakticky ne-
možné instalovat zařízení, 
které by eliminovalo ruše-
ní tak nízkých frekvencí.

AKTUALITy 3

Oblíbená  marketingo-
vá  akce  Děti  na  výlet 
pokračuje. Seznam mož-

ných cílů se navíc rozšíří o Český 
Krumlov. Praha, Brno a Olomouc 
v nabídce zůstávají. Levné cesto-
vání na školní výlety po ČR začaly 
České dráhy nabízet loni v břez-
nu a nabídka se postupně stala 
mezi školami velice populární. 
Ve  dvou  obdobích,  od  března 
do května a od září do prosince, 
ji využilo téměř 50 tisíc školáků.

Až do poloviny května
„Zpáteční jízdenky pro školní sku-
piny za 80 korun na osobu pro-
dáváme opět od 15. ledna,“ říká 
Vladimír Peléšek, ředitel Odbo-
ru produktů a obchodu, a dodává: 

„O školní výlety vlakem byl loni 
velký  zájem.  Největší  poptávku 
jsme zaznamenali v průběhu květ-
na, kdy s námi cestovalo téměř 25 
tisíc školáků. Podobný počet dětí 
s námi jel ve zbylém období, kdy 
nabídka platila. Nejvíce školáků 
s námi cestovalo z Ostravy, nej-
častějším cílem byla Praha.“ Levné 
vnitrostátní jízdenky pro školáky 
se dají koupit do 15. května 2011.

Nabídka Děti na výlet je urče-
na pro výlety pořádané základní-
mi školami (včetně praktických 
a  speciálních  základních  škol) 
pro žáky do 9. ročníku, víceletými 
gymnázii pro žáky do kvarty (u os-
miletých) nebo sekundy (u šestile-
tých) a konzervatořemi, dětskými 
domovy a ústavy náhradní péče 
pro děti do 16 let. Výpravy také zís-
kají po předložení jízdenky výho-
dy v partnerských organizacích, 
zejména levnější vstupné.

Podmínky akce Děti na výlet 
(do Prahy, Brna, Olomouce nebo 
Českého Krumlova) jsou násle-
dující. Jízdenka je vždy zpáteční 
a platí pouze ve 2. vozové třídě. 

České dráhy od poloviny 
ledna opět prodávají 
výhodné jízdenky 
na školní výlety do Prahy, 
Brna a Olomouce 
za 80 korun. 

Levné školní výlety na jeden den

den. Pokud to nestihnou, nezbý-
vá jim než využít jiných tarifních 
nabídek.

Jízdenka může znít z kterékoliv 
stanice či zastávky, kde staví vla-
ky Českých drah, a to vždy do sta-
nice Praha hl. n., Olomouc hl. n., 
Brno hl. n. nebo Český Krumlov 

a zpět. Nákup lze ale  provést pou-
ze u pokladní přepážky ČD se za-
řízením pro elektronický výdej 
jízdních dokladů (UNIPOK). Cena 
jízdného pro jednu osobu za obě 
cesty činí jednotně 80 korun, a to 
bez ohledu na tarifní vzdálenost. 

Jak velká třída může jet?
Minimální  počet  cestujících 
ve skupině je 10 (minimální cena 
je tedy 800 korun), přičemž pou-
ze dva cestující z této skupiny mo-
hou být pedagogický dozor starší 
18 let, věk cestujících se při odba-
vení ani kontrole jízdních dokla-
dů  neprokazuje  (pořadatelská 
organizace garantuje správnost 
použití  slevy  potvrzením  věku 
cestujících  a  jejich  seznamu 
v plánu cesty, který je třeba ode-
vzdat  při  zakoupení  jízdenek). 
Maximální počet cestujících od-
bavených na jeden doklad je 30, 
jízdenek je ale možné mít něko-
lik. Pedagogický dozor starší 18 
let může být vždy jeden ke kaž-
dým dalším 4 žákům u skupin 
nad 10 osob.   PETR POŠTA

jAn
plomeR
Manažer pro 
údržbu kolejových 
vozidel

KDE LZE UPLATNIT VýHODy
 PRAHA
• Království železnic
• Jindřišská věž
• Muzeum hraček na Pražském 

hradě
• Pražské Benátky (vyhlídko-

vé plavby)
• Muzeum Karlova mostu
• odborné prohlídky města 

na serveru www.prohlidky-
jinak.cz

BRNO
• Baron Trenck Gallery
• Letohrádek Mitrovských
• Moravské zemské muze-

um (Dietrichsteinský palác 
s Dětským muzeem a expozi-

cí Příběhy kolem nás, Pavilon 
Anthropos, Palác šlechtičen)

OLOMOUC
• Arcidiecézní muzeum 

Olomouc
• Muzeum moderního umění

ČESKÝ KRUMLOV
• prohlídka města zajištěná 

infocentrem
• Regionální muzeum v Českém 

Krumlově
• Egon Schiele Art Centrum
• Muzeum Loutek – Pohádko-

vý dům
• pivovar Eggenberg
• hradní muzeum a zámecká věž

Jsme modeláři i podnikatelé
Největší modelové kolejiště u nás vznikalo 
v náročných podmínkách. Království železnic 
na pražském Smíchově funguje už přes rok 
a půl a za tu dobu se mu podařilo dostat 
se do širokého povědomí veřejnosti.

Projekt  miniaturní  České 
republiky protkané mode-
lovými kolejemi tak, jako 

ho pojali v Království železnic, 
nemá v našich končinách obdo-
by. Tak velký modelářský i podni-
katelský cíl přináší nejen obdiv, 
ale  také starosti. Nejen o nich 
jsme si promluvili s provozním 
ředitelem Království železnic Mi-
lanem Peterkou.

Kdy a za jakých okolností vzni-
kl nápad vytvořit komerční 
kolejiště, které by v sobě před-
stavovalo zmenšenou Českou 
republiku?
S  touto  ideou  přišel  spoluma-
jitel  Království  železnic  Matěj 
Horn, který měl velký sen ztvár-
nit v měřítku 1 : 87, samozřejmě 
zjednodušeně, naši republiku. 
V roce 2007 se začaly dělat první 
kroky k tomu, aby se sen alespoň 
přiblížil  skutečnosti.  Více  než 
půldruhého roku trvalo hledání 
vhodných prostor, které by odpo-
vídaly rozlohou pro zamýšlená 
kolejiště, jednoduše přístupnou 
lokací a samozřejmě i ekonomic-
kému hledisku. To se nakonec 
povedlo na podzim roku 2008, 

ale s podmínkou, že nejpozději 
od 1. července 2009 otevřeme pro 
veřejnost.

Vzhledem k relativně krátké 
době na otevření předpoklá-
dám, že jste měli připraveny 
prostory včetně všech sítí a za-
čali tvořit první kolejiště…
Opak je pravdou. Čekala nás in-
stalace  sítí  potřebných  nejen 
k provozu modelových kolejišť, 
ale i běžných sítí včetně elektři-
ny, vzduchotechniky... Během 
těchto  stavebních  prací  vzni-
kaly první tři kolejiště. Neměli 
jsme jinou možnost, než nechat 
pracovat  modeláře  v  podmín-
kách stavebních úprav interié-
ru. Samozřejmě se to neobešlo 
bez nehod, kdy kupříkladu děl-
ník  instalující  vzduchotech-
niku  prošlápl  při  neopatrném 
pohybu  modelový  vrchol  jed-
noho z kolejišť. Ale i přes tyto 
problémy jsme termín dodrželi 
a od začátku mohli návštěvní-
ci v horní části Království želez-
nic vidět v provozu tři kolejiště, 
na kterých jsme si zkoušeli tech-
nologie a byla vlastně takovým 
pilotním projektem.

Jste velmi často srovnáváni 
s obdobným projektem, který 
je sice starší, ale má podobné 
ambice jako váš – hamburským 
zmenšeným světem Miniatur 
Wunderland. Těší vás to?
Nebylo by fér, kdybych nepřiznal, 
že nás němečtí kolegové inspiro-
vali a leccos jsme u nich okouka-
li. Například modelovou změnu 
dne i noci, kdy se nám v patnác-
timinutových intervalech střídá 
den s pětiminutovou modelovou 
nocí. Jinak máme ale v podsta-
tě stejný cíl. Vytvořit lákadlo pro 
děti i dospělé. 

Hamburští  kolegové  mají 
však oproti nám náskok několi-
ka let, možnost dále se rozšiřo-
vat co do plochy kolejišť a také 
v tom, že jsou v místě praktic-
ky jediným lákadlem. Můžeme 
naše příznivce potěšit sdělením, 
že po dokončení druhé etapy vý-
stavby v Království železnic bu-
deme mít rozlohu stejnou, jako 
má  dnes  Miniatur  Wunder-
land, čili něco přes tisíc metrů 
čtverečních.

V prosinci jste uvedli do provo-
zu Karlovarský kraj, který na-
vazuje na Ústecký. Odkryjete 
čtenářům i další plány?
Po Ústeckém a Karlovarském kra-
ji přichází na řadu Plzeňský kraj, 
na kterém se již pracuje. Do kon-
ce letošního roku máme v plánu 
uvést do provozu Středočeský kraj 
a jako třešničku na dortu Prahu. 

Chtěli bychom mít i část pražské-
ho metra, aby každý poznal, že 
jde o hlavní město. Zachováme 
i většinu dominant, ze kterých 
musíme bohužel z prostorových 
důvodů vyjmout Pražský hrad. 
Pak zahájíme třetí etapu, která 
bude  obnášet  obměnu  nejstar-
ších tří kolejišť za jiné atraktivní 
lokace jako Švýcarsko, Japonsko 
a kolejiště s motivem Divokého 
západu, nebo vznikne na jejich 
místě technologický park, po kte-
rém volají i naši návštěvníci, aby 
prohlídka Království železnic ne-
byla jen o dívání se na vláčky, na 
které si nemohou sáhnout.

Jsou slyšet i hlasy ortodoxních 
modelářů, že Království želez-
nic má s modelářstvím pra-
málo společného, že jde spíš 
o jakousi vláčkodráhu pro děti. 
Nemrzí vás to?
Upřímně  řečeno,  zpočátku  mě 
to trošku mrzelo. Ale opravdoví 
modeláři oceňují rozsah toho, co 
jsme vybudovali a co ještě vybu-
dovat chceme. Ti, kterým vadí, 
že na našich kolejištích nejsou 
námezníky nebo že vláčky jezdí 
bez trakčního vedení, pravděpo-
dobně žádné větší kolejiště nevy-
budovali. To, že například hrad 
Švihov je situován hned pod Plz-
ní a ne do jižních Čech, je daň 
za to, že na rozloze, kam by se 
vešla ve věrném měřítku necelá 
Praha, bude celá republika. 

VÁCLAV RUBEŠ

mIlAn peteRkA
Provozní ředitel Království 
železnic

Modelář od útlého dětství, 
profesně však železni-

cí nepoznamenán. Po ukon-
čení středoškolských studií se 
zaměřením na elektronická 
zařízení se pohyboval v pro-
středí počítačových techno-
logií, softwaru a hardwaru 
jako obchodní ředitel něko-
lika IT firem. Od roku 2007 
stojí u vzniku nápadu i reali-
zace největšího komerčního 
modelového kolejiště v Čes-
ké republice. Na podzim roku 
2008 se stal provozním ředi-
tel Království železnic. 

V současnosti je návštěv-
níkům k dispozici kolejový 
model Karlovarského a Ús-
teckého kraje. V dohledné 
době přibude Plzeňský kraj, 
během roku i Středočeský 
a Praha.

Nabídka je platná pouze pro jíz-
du v úterý, středu, čtvrtek, sobo-
tu a neděli kalendářního týdne 
a  také  velikonoční  pondělí  25. 
dubna. Zpáteční cestu je nutno 
absolvovat vždy do půlnoci prv-
ního dne platnosti. Tam i zpět 
tedy výpravy musí jet ve stejný 

Katalog osobních vozů ČD – 41. díl

814

Motorový vůz řady 814 je dvounápravový vůz s trakčním 
agregátem umístěným pod podlahou vozu.  Přenos vý-

konu je hydromechanický, s naftovým motorem typu TD 
242 RH TA 02. Půdorysně je vůz rozdělen na oddíl pro cestu-
jící, dva nástupní prostory a kabinu strojvůdce na čele vozu. 
V druhém (zadním) čele vozu je přechod do řídicího vozu 914, 
který společně s motorovým vozem 814 tvoří ucelenou jed-
notku. Vůz 914 je řešen jako částečně nízkopodlažní, s bez-
bariérovým WC. Souprava je vybavena elektricky ovládaným 
brzdičem DAKO BSE. Řízení vozu zajišťuje mikroprocesorový 
řídicí systém INTELO, který umožňuje vedle ručně zadáva-
ného výkonu i režim automatické regulace rychlosti a více-
členné řízení. Jednotka 814.2 + 014 + 814.2 je tvořena dvěma 
motorovými vozy a vozem vloženým. Ten je dispozičně ře-
šen obdobně jako vůz 914. 

Počet dílů 2 (3*) Rozvor 8 000  mm

Míst k sezení celkem 84 (135*) Délka skříně 13 680  mm

Váha vozu prázdný/
obsazený

22/27  t Výška střechy 
od temene kolejnice

3 420  mm

Průměr styčné 
kružnice kola

840  mm Šířka skříně 3 073  mm

* Jednotka 814.2 + 014 + 814.2

Typ vozu Číselná 
řada

Počet 
jednotek

Max. dovolená rychlost

Mot. vůz 814 137+26 80 km/h

Výroba Výrobce

od roku 2005 Pars nova a.s. Šumperk
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partneři ibžd
Rekonstruovaný 
most v Liběchově

V  prosinci 2010 ukonči-
li po půlroce stavbaři 

dílo s názvem Rekonstruk-
ce mostu v km 378,250 Vše-
taty – Děčín. Komplexní 
rekonstrukcí prošel jed-
nopólový most, po kterém 
vede dvoukolejná elektrizo-
vaná trať spojující Ústí nad 
Labem a Lysou nad Labem. 
Most vede přes účelovou ko-
munikaci, umožňující pří-
stup k Labi v obci Liběchov. 
V rámci stavby byly zhoto-
vitelskou firmou Viamont 
DSP sneseny obě stávající 
různorodé nosné konstruk-
ce a následně byla osazena 
mostní provizoria do obou 
kolejí. Poté byla provede-
na demolice spodní stavby 
a současně postaveny nové 
základy. Následovala be-
tonáž nových železobeto-
nových desek. Obě nosné 
konstrukce byly po ulože-
ní na spodní stavbu zmo-
nolitněny. Světlá šířka 
mostu 4,35 metru zůstala 
zachována a současně došlo 
ke zvětšení podjezdné výšky 
mostu. V rámci stavby byly 
provedeny také nezbytné 
úpravy na železničním svrš-
ku a trakčním vedení.

Školicí středisko 
u okruhu ve Velimi

Na konci loňského roku 
proběhlo na Zkušeb-

ním centru Výzkumného 
Ústavu Železničního ve Ve-
limi slavnostní otevře-
ní Školicího střediska VUZ 
pro interoperabilitu evrop-
ského železničního systé-
mu. Jeho otevření je pro 
VUZ významným krokem 
k dalšímu rozvoji nejen 
Zkušebního centra. Pro-
jekt byl realizován v rám-
ci Operačního programu 
Podnikání a inovace. Ško-
licí středisko je umístěno 
v části haly dynamického 
zkušebního stavu, kde byla 
provedena modernizace ve-
stavěné části haly. Zmoder-
nizovaný prostor ve dvou 
podlažích má kapacitu 20 
osob. Cílem celého projektu 
je zřízení školicího středis-
ka se zaměřením zejména 
na železniční interoperabi-
litu, jejímž cílem je odstra-
nění rozdílů v technické 
vybavenosti i předpisech 
jednotlivých železnic evrop-
ských států. Školení budou 
orientována jak na zaměst-
nance VUZ, tak i na za-
městnance železničních 
podniků, organizací, insti-
tucí a škol.

Byly synonymem pro 
spolehlivost. V zimě 
v nich bylo krásně teplo 
a v létě pohříchu také. 
Patřily  k našim kolejím 
60. let. Dvaašedesátky 
odešly na zasloužený 
odpočinek.

těchto nestárnoucích strojů bo-
hatou tradici a dlouhá třicetipro-
milová  rampa  přes  Ramzovou 
byla  jejich  denním  chlebem. 
Šumperští správkaři měli s opra-

Vypadalo  to,  že  tady  bu-
dou jezdit snad věčně, ale 
příchod  nového  jízdní-

ho řádu byl dalším z kroků jejich 
cesty na věčnost. Řeč je o moto-
rových vozech ČD řady 831. Po-
čínaje  12.  prosincem  2010  bylo 
ukončeno  turnusové  nasazení 
v DKV Olomouc, Provozní jednot-
ce Šumperk. Spatřit je při náhradě 
vozidel jiných řad, zejména vozů 
810 nebo 814, bude spíše vzácnos-
tí. Službu, kterou vozy původní 
řady M 262.0 prakticky za šedesát 
let provozu odvedly, by jen těžko 
šlo shrnout do pár řádků. Pokus-
me se o letmý pohled na tato dnes 
již historická, původně rychlíko-
vá vozidla, v jejichž mihotavém 
světle odkrytých žárovek a za pří-
jemného předení motoru jsme na-
jezdili miliony kilometrů.  A ani 
provozní a dílenští zaměstnanci 
je navzdory dědečkovskému věku  
nehodnotili špatně.

Dvaašedesátky, tedy ty moder-
nizované řady 831, bylo možno ješ-
tě na jaře 2010 spatřit v PJ Klatovy, 
kde zůstávaly čtyři zástupkyně 

této řady (čísel 43, 187, 167 a 168), 
ovšem dodávka dalších Regionov 
ukončila ke dni v půli loňského 
června jejich turnusování na pod-
šumavských tratích. Éra původ-
ní řady 830 skončila pravidelným 
provozem v PJ Děčín už v grafiko-
nu 2006/07. 

Poslední baštou 
byl Šumperk a okolí 
Pomineme-li nasazení na více-
méně  nostalgickou  či  výletní 
linku z Brna do Lednice, kam br-
něnské depo vystavovalo vůz řady 
830.018, charakteristické hučení 
motorů „loďáků“ se rozléhalo už 
jen na ramenu Šumperk – Jeseník 
– Mikulovice a na kratším úse-
ku do Zábřehu na Moravě. Tady 
pod Jeseníky měl ostatně provoz 

Kredence v tichosti odešly

Rozmach stanice Hostivice 
je úzce spjat s narůstají-
cí těžbou uhlí na Kladen-

sku. Již v polovině devatenáctého 
století těžba uhlí vyvolala potřebu 
nahradit dosud fungující koně-
spřežnou dráhu z Brusky (dneš-
ní Praha-Dejvice) do Lán a dále 
do  křivoklátských  lesů  výkon-
nějším dopravním prostředkem. 
Proto byla v  roce  1852 založena 
Buštěhradská železniční společ-
nost, která od roku 1855 obdržela 
koncesi k provozování parostroj-
ní železnice. S přestavbou koně-
spřežky v úseku Vejhybka (dnešní 
Kladno) – Bruska na parostrojní 
provoz  a  při  jejím  prodloužení 
do Bubnů se železnice v roce 1863 
dostala i do Hostivice.

Dopravní význam stanice po-
stupně vzrůstal, zejména když 
o sedm let později přibylo druhé 
spojení s Prahou známou tratí 
z Prahy-Smíchova přes tzv. Praž-
ský Semmering.

RSM: Hostivice má přívětivější tvář
Stanice, která odbaví 
měsíčně kolem deseti 
tisíc cestujících, získala 
díky opravenému 
nádraží  hezčí tvář.

STROJ NĚKOLIKA GENERACÍ.  Původní stroje byly vyráběny v letech 1949–1960 nejprve v ČKD, později v Tatře Studénka.  FOTO AUTOR (2x)

vou „motoráků“ své zkušenosti. 
V minulém grafikonu tu byly tur-
nusovány ještě dva vozy řady 831. 
Na ramenu do Jeseníku šlo o voz-
bu tří párů osobních vlaků a vari-
antní vozbu spěšných vlaků 1402 
a 1404. Doplňkovými výkony byly 
osobní vlaky do Zábřeha a Hanu-
šovic. Turnusová skupina 821 byla 
od počátku listopadu redukována 
už jen na jeden stroj, kterému zů-
stal už jen pár vlaků do Jeseníku. 

Regionovy převzaly 
štafetu i cestující
Na pokles turnusové potřeby měla 
vliv dodávka nových třídílných Re-
gionov, které byly ihned po dodání 
nasazeny do provozu nejen za De-
sira, jak tady řadě 831 říkají, tak 
i za Hydry řady 851. A poznámka 
pod čarou: s novým grafikonem 
bylo ukončeno i turnusování pří-
pojného vozu řady 020, známého 
Balmu. I tady ale při neschopnos-
tech vozů jiných řad Dvaašedesátky 
spolehlivě zaskakovaly. Až nadešla 
sobota 11. prosince. V Šumperku si 
toho dne našli chvíli k tomu, aby 
rozestavili archaické vozy řady 831 
na paprscích okolo točny a poslední 
symbolicky otočili. Kdo exkluziv-
ní přehlídku posledních šumper-
ských provozních strojů čísel 105, 
110, 113 a 183 nestihl, má už jen je-
dinou možnost: počkat si na ně-
kterou ze zvláštních jízd ČD anebo 
dalších dopravců, kteří s některou 
z  dochovaných  Dvaašedesátek, 
nebo chcete-li Kredencí, vyjedou.
  MARTIN NAVRÁTIL

Spojení na stanici 
metra Anděl
Historie  budovy  se  podle  ar-
chivních záznamů datuje od 15. 
června 1875, kdy byla ještě pod 
správou  Buštěhradské  dráhy 
otevřena pro veřejnost. Ve své 
podstatě sloužila od té doby bez 
zásadních  dispozičních  změn 
až do dnešních dnů, což se sa-
mozřejmě  podepsalo  na  jejím 
stavu. 

Provoz ve stanici procházel ob-
dobími vzrůstu i poklesu. V sou-
časnosti  využívá  služeb  osobní 
dopravy  cca  10  tisíc  nastupují-
cích a vystupujících cestujících 
měsíčně. Tato frekvence ji řadí 
do první třetiny z hodnocených 
přepravních míst, a to jak z po-
hledu celorepublikového, tak i při 
hodnocení v rámci Středočeského 
kraje. Za zajímavost stojí, že pů-
vodní výpomoc pro dočasné ome-
zení provozu MHD v oblasti Prahy 
5 se do současného jízdního řádu 
v pracovní dny přenesla jako tak-
tové spojení stanice Hostivice se 
stanicí  metra  Anděl  (zastávka 
Praha-Smíchov Na Knížecí) s kon-
kurenceschopnou dobou přepravy 
okolo 30 minut. O letních víken-
dech jezdí přes Hostivici dva páry 
oblíbených cyklovlaků z pražské-

PřED REKONSTRUKCÍ. Vzhled budovy se prakticky neměnil od 
doby jejího uvedení do provozu v roce 1875.   FOTO ARCHIV RSM PRAHA

SOUČASNOST. Nyní je budova připravena na plánovaný projekt 
zlepšení dopravní obslužnosti Kladna a letiště v Ruzyni. 

Bludov

Zábřeh na Mor.

Hanušovice

Lipová Lázně

Jeseník

Zl. Hory

Mikulovice

Šumperk

Vozy řady 831 jezdily na konci 
roku 2010 už jen na Jesenicku. 

Dvaašedesátky budou sloužit 
nadále pro nostalgické vlaky. 

Čerčany
10. ledna

Dopoledne v žst. Čerča-
ny vykolejil při posu-

nu přípojný vůz řady Btax 
na výhybce číslo 8. Škoda 
byla předběžně vyčíslena 
na 35 tisíc korun. Událost 
šetří RIBŽD Praha.

Plzeň
14. ledna

Odpoledne v obvodu žst. 
Plzeň hlavní nádraží 

vykolejil při posunu jeden 
osobní vůz řady Bpee na vý-
hybce číslo 238. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 250 
tisíc korun. Událost šetří 
RIBŽD Plzeň.

Temelín
14. ledna

Ve večerních hodinách 
v obvodu žst. Temelín 

se na železničním přejezdu 
v km 12,446 střetl osobní au-
tomobil Škoda Fabia s osob-
ním vlakem 18220. Přejezd 
je zabezpečen světelným za-
bezpečovacím zařízením 
bez závor. Osobním vlakem 
byl motorový vůz 810.571-
0. Škoda byla předběžně vy-
číslena na 63 tisíc korun. 
Událost šetří RIBŽD Plzeň, 
pracoviště České Budějovice.

Kořenov  
15. ledna

Dopoledne mezi doprav-
nami Kořenov a Harra-

chov najel osobní vlak 16211 
do spadlého ledu a kame-
ní z přilehlého svahu v km 
36,380. V osobním vlaku, 
kterým byl motorový vůz 
810.471-4. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 100 tisíc 
korun. Událost šetří RIBŽD 
Ústí nad Labem.

Dopoledne mezi žst. 
Brno-Horní Heršpi-

ce a Střelice se na přejez-
du v km 149,238 střetl vlak 
Os 4807 s nákladním auto-
mobilem Lublin. Přejezd je 
zabezpečen světelným za-
bezpečovacím zařízením, 
které bylo vypnuto, a jízda 
vlaku byla zabezpečena roz-
kazem k jízdě se zvýšenou 
opatrností. Škoda činí asi 90 
tisíc korun. Událost šetří  
RIBŽD Brno.  (MirKo)

Nová služba  
od ČD - Telematiky

Železniční bezdrátová 
přenosová síť, kterou na-

bízí ČD - Telematika svým 
zákazníkům, je univerzál-
ní komunikační platforma 
pro obousměrnou datovou 
komunikaci mezi mobilní-
mi a stacionárními část-
mi telematických aplikací 
prostřednictvím obecně do-
stupných bezdrátových da-
tových sítí. Platforma je 
přizpůsobena pro prostře-
dí železniční dopravy, ale 
lze ji využít i mimo dráž-
ní prostředí. Bezdrátové da-
tové sítě zahrnují jednak 
sítě vlastní (např. WiFi, 
GSM-R), a jednak sítě veřej-
ných provozovatelů (WiFi, 
GSM, WiMax, CDMA, 
UMTS, LTE atd.).  Komu-
nikační jednotka nebo též 
mobilní terminál (např. 
PDA) tvoří rozhraní mezi 
mobilní LAN na vozidlech 
a bezdrátovými sítěmi, za-
jišťuje připojení do stacio-
nárních systémů. 

  (mh, vuz, cdt)

SOUKROMé VOZy 
řADy M 262.0/1
• 830.004 Vlaky.net, 

Slovensko
• 830.007 MDC Bratislava
• 830.128 v opravě Vrútky, 

Slovensko
• 830.005 
• 830.045 Posázavský Pacifik
• 830.056, 124, 180, 831.117 

KŽC Doprava
• 830.206 JHMD
• 830.005, 209 Jiří Uher

ho Masarykova nádraží do Slané-
ho a zpět.

Se  stanicí  Hostivice  je  také 
počítáno  v  rámci  dlouhodobě 
připravovaného  projektu  zlep-
šení dopravní obslužnosti letiš-
tě  Praha-Ruzyně  a  kladenské 
aglomerace.  V  plánech  je  kro-
mě terénních a směrových úprav 
kolejí včetně zdvojkolejnění celé 
tratě i peronizace, která by při-
spěla jak k plynulosti provozu, 
tak i k jeho větší bezpečnosti.

Zbývá už jen úprava okolí
Aby budova obstála v budoucím 
narůstajícím  významu,  došlo 
ke kompletní rekonstrukci střeš-
ní krytiny včetně svodů a klem-
pířských prvků, zateplení budovy 
a kompletní výměně oken a vněj-
ších dveří. Nový je přístřešek nad 1. 
nástupištěm včetně osvětlení. Od-
straněna byla nevyhovující ven-
kovní veřejná WC (nová WC jsou 
ve výpravní budově od roku 2007).

K dokončení stavby chybí už 
jen  lepší  počasí,  které  umožní 
dodavateli dokončit drobné ven-
kovní  práce.  České  dráhy  pak 
budou moci předat cestující ve-
řejnosti další opravenou výprav-
ní budovu.

JAROSLAV ŠTIČKA

Brno – Střelice
19. ledna
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Na Slovensku letos rychleji

Jízdní řád 2011 je na Slovensku 
v mnoha ohledech převratný. 
Na trati Bratislava-Rača/Svä-

tý Jur – Nové Mesto nad Váhom 
(92/86  kilometrů)  začala  platit 
rychlost 160 km/h. Modernizace 
této tratě začala v roce 2000 a de-
finitivně byla dokončena v loň-
ském roce. První z dokončených 
dílčích úseků byl mezi stanicemi 
Cífer a Trnava (9 km). Jízdu vla-
ků rychlostí až 160 km/h povolil 
Úřad pro regulaci železniční do-
pravy svým rozhodnutím z 26. lis-
topadu 2010 a komerčně ji začaly 
využívat čtyři spoje InterCity. 

Zavedení vyšší rychlosti před-
stavuje  v  novém  jízdním  řádu 
zkrácení cestovních časů ve smě-
ru z Bratislavy, resp. ze Svätého 
Jura, do Nového Mesta nad Vá-
hom o 8 minut. V opačném smě-
ru, kde je rychlostní úsek veden 
až do bratislavské Rači, předsta-
vuje úspora 9 minut. 

Nutná zpoždění kvůli 
výstavbě koridorů
Práce  na  5.  koridoru  pokračují 
v dalších úsecích na sever od No-
vého Mesta nad Váhom. V roce 
2009 začaly stavby na dvou úse-
cích:  jednak  z  Nového  Mesta 
do  Zlatovců  (cca  22  kilometrů) 
a pak také z Trenčianské Teplé 
do Beluše (cca 20 kilometrů). Oba 
úseky mají být dokončeny v roce 
2013. Pro stavbu Zlatovce – Tren-
čianská Teplá probíhá v současné 
době soutěž na zhotovitele. Také 

v této části koridoru mají jezdit 
vlaky až 160 km/h. Modernizace 
dalších úseků frekventovaného 
koridoru si proto v jízdním řádu 
2011  vyžádá  alternativní  jízd-
ní řád v hlavní stavební sezoně 
od 14. března do 3. října. Napří-
klad jízdní doby spojů InterCity 
se prodlouží kvůli přirážkám sou-
visejícím se stavbami o 12 minut.  

Po letech příprav 
byl na Slovensku 
konečně zaveden 
provoz rychlostí 160 
km/h. ZSSK plánuje 
nasazení nových 
souprav především 
v regionální dopravě. 
Pokračuje také 
modernizace koridorů.

průmysl německo

Německá železnice 
funguje už 175 let 

Kolik mají stát  
vlaky ICx 

Dne 7. prosince 1835 vy-
jel první vlak na němec-

kém území na trati dlouhé 
6 km mezi městy Norim-
berk a Fürth. Lokomotiva 
s názvem Adler (orel) o výko-
nu 20 koňských sil dosáhla 
rychlosti 28 km/h a potře-
bovala pro ujetí této tratě 
14 minut. Zpočátku jezdily 
vlaky až s 9 vozy tří tříd pro 
192 cestujících. V prvním 
roce provozu železnice vy-
jelo 2 364 jízd parních vlaků 
a 6 100 vlaků tažených koň-
mi a celkem bylo přepraveno 
475 000 cestujících. V roce 
2000 bylo uskutečněno v Ně-
mecku celkem 2 miliardy 
jízd.   (sh)

Společnost DB stále od-
kládá objednávku no-

vých ICx vlaků pro dálkovou 
dopravu. Jednání mezi DB 
a firmou Siemens o dodáv-
ce 300 nových vlaků se za-
drhávají, protože se obě 
strany nemohou dohodnout 
na ceně. DB požadují cenu 
za jedno místo k sezení oko-
lo 30 tisíc eur, což odpovídá 
obvyklé ceně na jedno místo 
v místní a příměstské osob-
ní dopravě.

Pro vedlejší jednokolej-
né tratě vyvinula firma 

AŽD Praha bezpečnostní 
systém RADIOBLOK, kte-
rý  brání vydání vzájemně 
kolizních povolení k jízdě 
vlaku nebo posunu. Pokud 
dojde k vyjetí mimo povole-
nou oblast, je strojvedoucí 
akusticky varován a vlak je 
automaticky nouzově zasta-
ven. Celý systém se skládá 
z radioblokové centrály, kte-
rá je ovládána dispečerem 
z JOP, a z terminálu vozidla, 
který je instalován na hna-
cím vozidle. Strojvedoucí 
může na trať vyjet až poté, 
co mu dispečer elektronic-
ky, prostřednictvím veřej-
né rádiové datové sítě GSM, 
povolí jízdu ve vymezené 

části tratě. V každé stanici 
strojvedoucí pošle odhláš-
ku zadáním číselného kódu 
stanice, aby potvrdil svou 
pozici, která je nezávis-
le kontrolována systémem 
GPS. V případě jakéhoko-
liv selhání strojvedoucího 
a opuštění povolené oblas-
ti RADIOBLOK vlak zastaví. 
V současné době je systém 
ve fázi testování na trati Čí-
čenice – Volary.

Osobní doprava  
s jiným dělením

Po převzetí společ-
nosti Arriva dochází 

u Německých drah k re-
strukturalizaci organiza-
ce osobní přepravy. Nově 
bude u DB osobní přepra-
va rozdělena na segmenty 
dálková doprava, místní-
příměstská doprava vnitros-

tátní a místní-příměstská 
doprava mezinárodní. Me-
zinárodní aktivity v místní 
a příměstské dopravě budou 
v budoucnu přiděleny spo-
lečnosti DB Arriva. Vnitros-
tátní místní a příměstská 
doprava vnitrostátní si vyžá-
dala od 1. ledna 2011 slouče-
ní společností DB Regio a DB 
Stadtverkehr do společnosti 
DB Regio. 

čtyřI spoje 
InteRcIty sVezoU 

cestUjící Rychlostí 
Až 160 km/h.

Pro žáky devátých tříd zá-
kladních škol a jejich 

rodiče se v úterý 25. ledna 
otevřely dveře Třineckých 
železáren. Cílem akce bylo 
přiblížit mladým lidem jed-
notlivé provozy a usnad-
nit jim tak volbu studijního 
oboru a následně budoucí-
ho povolání. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout vyso-
ké pece, zařízení plynulého 
odlévání, válcovaných tra-
tí s ukázkou jejich výrob-
ního sortimentu. Na závěr 
si účastníci mohli prohléd-
nout i pracoviště dceřiné 
společnosti Strojírny Tři-
nec. Stejně jako České drá-
hy, tak i Třinecké železárny 
si uvědomují nutnost pří-
pravy mladých odborníků 
technických oborů, která 
vychází z generační a pro-
fesní obměny zaměstnanců 
na jednotlivých provozech.

 (arci)

Radiosystém pro 
vyšší bezpečnost

Záchrana sléváren 
v Kutné Hoře

Možnost záchrany spo-
lečnosti ČKD Kutná 

Hora se rýsuje od ukrajin-
ského průmyslového a hut-
ního gigantu DTEK. Česká 
firma se, ačkoli má para-
doxně extrémní poptávku 
zhruba na úrovni desetiná-
sobku své kapacity, dostala 
v říjnu do zhruba čtyři-
stamilionové platební ne-
schopnosti a společnost 
Tepelná zařízení Fík na ni 
podala insolvenční návrh. 
Insolvence právě ztěžuje vý-
běr strategického partnera. 
Potřebnou finanční hoto-
vost společnosti ČKD Kut-
ná Hora poskytl kyperský 
Logistic solution interna-
tional, společnost napo-
jená na ukrajinský DTEK. 
Ten spadá pod holding SKM 
patřící mezi dvacítku nej-
větších světových výrobců. 
Čtyřicet let působící firma 
ČKD Kutná Hora vyrábí ze-
jména odlitky ke kolejovým 
vozidlům.

Třinecké železárny 
otevřely dveře

V modernějších vozech
Železniční  společnost  Sloven-
sko vstoupila do  jízdního řádu 
2011 s množstvím modernizova-
ných a nových vozidel především 
v oblasti dálkové dopravy. V sou-
časnosti disponuje již 329 klima-
tizovanými vozy různého typu 
od  první nebo druhé třídy po re-
staurační a lůžkové. Vedle mo-
dernizovaných vozů je to také 46 
zcela nových vagonů typu Am-
peer a Bmpeer. Modernizované 
klimatizované vozy  tak  již ne-
jsou výsadou pouze vlaků Euro-
City nebo InterCity, ale ZSSK je 
dnes běžně zařazuje také do oby-
čejných rychlíků. V regionální 
dopravě slouží 44 jednotek řady 
913–813  vzniklých  moderniza-

cí starších motorových a přípoj-
ných vozů 810 a 010, podobně jako 
u nás vznikly soupravy řady 814–
914 Regionova.

Během jízdního řádu 2011 za-
znamenají  cestující  také  sérii 
zcela nových vozidel v regionál-
ní dopravě. První vlaštovkou je 
třívozová dvousystémová (25 kV, 
50 Hz a 3 kV ss) elektrická jed-
notka řady 671 Katarína, obdoba 
českých  CityElefantů  ze  Škody 
Transportation. Jednotka je vy-
bavena pouze oddílem druhé tří-
dy, má kapacitu 307 míst k sezení 
a maximální rychlost 160 km/h. 

První ze souprav již byla do-
dána do žilinského depa a bude 
nasazována na osobní vlaky ze 
Žiliny do Čadce, Trenčína nebo 
do  Liptovského  Mikuláše.  Její 
plánovaný denní běh je přibliž-
ně  500  kilometrů.  V  průběhu 
jízdního řádu ji doplní dalších 
pět souprav a vozební rameno 

ze  Žiliny  na  východ  se  rozšíří 
až do Košic a Čierne nad Tisou. 
Denní běh by se měl zvýšit až 
na 700 kilometrů. Všech 10 ob-
jednaných  souprav  v  hodnotě 
96,2 milionu eur bude dodáno 
do roku 2012.

Obchody také 
pro české firmy
Cestující na východě Slovenska se 
setkají také s dalším novým vozi-
dlem. V průběhu jízdního řádu 
má být uvedena do provozu nová 
motorová jednotka z ŽOS Vrút-
ky. Jejím prvním působištěm by 
se měla stát trať Humenné – Ko-
šice. Těchto motorových jednotek 
mají slovenské železnice objed-
náno třináct. 

Na jihu Slovenska v okolí No-
vých Zámků by měla během roku 
zasáhnout do provozu další zcela 
nová vozidla. Půjde o patrové ne-
trakční soupravy na principu Pu-
sh-Pull. Vycházejí ze zmíněných 
českých CityElefantů. Pohon ale 
obstarají především modernizo-
vané lokomotivy řady 263 a dva 
prototypy nových lokomotiv řady 
381. Ty vycházejí z české varian-
ty škodovácké lokomotivy 109 E. 
Na rozdíl od českých strojů mají 
maximální  rychlost  sníženou 
na 160 km/h. Slovenská společ-
nost ZSSK si objednala u Škody 
Transportation celkem 10 tako-
vých souprav. 

PETR ŠťÁHLAVSKý
Podle tiskových zpráv ŽSR a ZSSK.

RyCHLEJI. Díky nákupům vozidel, rekonstrukcím a dokončení úse-
ků koridoru jezdí naši sousedé už 160 km/h. FOTO BEÁTA ŽELTVAyOVÁ

Cestující ocení zkrácení jízdních 
dob o několik minut.  FOTO AUTOR

HLAVNÍ NOVINKy 
PRO CESTUJÍCÍHO

1 RYCHLOST
Na trati Bratislava-Rača 

/Svätý Jur – Nové Mesto nad 
Váhom začala platit rychlost 
160 km/h. Výhodu využívají 
tyto spoje InterCity:  
IC 501/10501 Kriváň,  
IC 502/10502 Gerlach, 
IC 503/10503 Gerlach,  
IC 504/10504 Tatran.

2 STAVBA 5. KORIDORU
Pokračují stavby z Nové-

ho Mesta nad Váhom do Zla-
tovců (cca 22 kilometrů) 
a pak také z Trenčianské Teplé 
do Beluše (cca 20 kilometrů). 
Oba úseky mají být dokonče-
ny v roce 2013. 

3 NOVÁ VOZIDLA
Během jízdního řádu 2011 

se cestující mají dočkat elek-
trické jednotky řady 671, 
nových motorových jedno-
tek z ŽOS Vrútky a netrakč-
ních souprav na principu 
Push-Pull.

4 SLUŽBY
V průběhu roku 2011 se 

počítá s rozšířením interneto-
vého prodeje jízdních dokla-
dů také na mezistátní spoje 
do ČR a Rakouska.

Osmivozové jednotky 
mají naklápěcí skříně

Čínsko-německá 
dohoda o výstavbě

Pamatovali při 
nákupu také na sníh?

Úzkokolejka dostala 
šanci u turistů

Nekvalitní potrubí 
způsobilo aféru

Vyšetřování kvůli 
starému neštěstí

Obřím nákupem 
omladí vagony

Zrušili kombi vlak 
Enns – Rotterdam

Jak rychle uspořit  
čtyři miliardy eur

Železnice Slovenské re-
publiky  opravují  páté 
nástupiště  na  hlav-

ní  stanici  v  Brati-
slavě.  Oprava  začala 

v prosinci loňského roku a má být 
dokončena letos v dubnu. Celko-
vé náklady dosáhnou 2,2 milionu 
eur. Rekonstrukcí projde kolejiště 
a zabezpečovací zařízení v blízkos-
ti nástupiště, stejně jako samotné 
jeho vybavení, např. audiovizuální 
informační a kamerový systém či 
zastřešení. V roce 2000 prošlo opra-
vou také první nástupiště a v letech 
2006 až 2009 druhé, třetí a čtvrté. 

Tchajwanské  železni-
ce posílí svůj vozidlový 
park o 17 nových osmi-

vozových jednotek vy-
bavených  naklápěním 

vozových skříní od japonských fi-
rem Sumitomo a Nippon Sharyo. 
Nové vlaky, jejichž pořizovací cena 
dosahuje výše 360 milionů americ-
kých dolarů, jsou určeny pro provoz 
rychlostí až 150 km/h na tratích 
s rozchodem 1 067  mm. Tchajwan-
ské železnice počítají s jejich nasa-
zením na expresní vlaky Taroko 
jezdící po východním pobřeží os-
trova mezi městy Tapei a Hualien.

Představitelé čínského 
ministerstva železnic 
a  DB  podepsali  v  Pe-

kingu  memorandum 
o užší spolupráci při vý-

stavbě  čínské  železniční  sítě. 
Memorandum se vztahuje i na do-
hled nad výstavbou vysokorych-
lostních tratí v zemi. V  prohlášení 
obě strany potvrdily úmysl posilo-
vání železniční nákladní přepravy 
a zrychlení tvorby nových doprav-
ních spojení mezi Asií a Evropou. 
Čína nabízí i potenciál růstu pro 
DB.  Cílem je rovněž do spoluprá-
ce zapojit i Ruské železnice.

Také v Nizozemí nastal 
v  letošní  zimě  velký 
chaos. Nizozemské že-

leznice mají totiž jeden 
speciální  problém.  Dvě 

třetiny z 95 nových vlaků Sprinter 
od firmy Bombardier stojí odsta-
vené pro neschopnost, neboť tají-
cí sníh ze střech vozidel poškozuje 
elektroniku.  Kvůli  nedostatku 
vlaků jsou nasazována i odstave-
ná vozidla. Tam zase ale často ne-
funguje  topení.  V  podmínkách 
výběrového řízení bylo uvedeno, 
že vlaky musí být odolné mrazu, 
ale údajně neřešily samotný sníh. 

Společnost  PKP  bez-
platně  předala  úzko-
kolejnou trať Średzka 

Kolej Wąskotorowa ne-
daleko  Poznaně  nové-

mu majiteli, který na ní zajistí 
turistický provoz. Systém úzko-
rozchodných  tratí  s  rozchodem 
750 mm vybudovaný na přelomu 
19. a 20. století vedl původně až 
do Poznaně. Většina sítě byla zru-
šena v 60. a 70. letech. Dnes z něj 
zbyl jen 14 km dlouhý úsek Sroda 
Wielkopolska – Zaniemysl. Trať 
sloužila také přepravě řepy do cuk-
rovaru v Srode Wielkopolske. 

Kolem základního dráž-
ního  tunelu  na  Gott-
hardu  (57  km),  jenž 
bude součástí nové alp-

ské transversály NEAT, 
začíná být dusno. Potom, co staveb-
ní konsorcium vyhovělo posledním 
požadavkům v třímístné miliono-
vé částce, dochází k obviněním, že 
odvodňovací potrubí položená v tu-
nelu jsou z málo kvalitního mate-
riálu. V deseti ze šestnácti zkoušek 
experti  zjistili,  že  potrubí  není 
z kvalitního plastu, ale ze starého 
materiálu. To znamená, že trubky 
nevydrží 50, ale jen 10 let. 

Dne 29.června 2009 ex-
plodovalo  v  toskán-
ském  městě  Viaregiu 
několik  vagonů  s  vý-

bušným plynem. Celkem 
32 osob zahynulo. Státní zastupitel-
ství v Lucca proto nyní vyšetřuje 38 
osob. Jsou v podezření ze zanedbá-
ní bezpečnosti a způsobení požáru. 
Podle tiskových zpráv se musejí zod-
povídat šéf italských státních drah 
FS Mauro Moretto, šéfové náklad-
ní složky Trenitalia, provozovatele 
sítě Rete Ferroviaria Italiana a spo-
lečnosti FS Logistica. Státní zatupi-
telství prošetřuje osm podniků. 

Ruská společnost Dru-
hé  nákladní  dráhy 
(VGK) má dostat kolem 
180  tisíc  nákladních 

vagonů  z  vozidlového 
parku státní dráhy RŽD. Podle plá-
nu má VGK koupit do roku 2015 více 
než 76 tisíc nových vagonů a přes 
61 tisíc jich modernizovat. Cena se 
pohybuje kolem 3,5 miliardy eur. 
Tím by se průměrné stáří vozidlo-
vého parku VGK do konce roku 2015 
snížilo z dnešních 22 na 15 roků. 
Očekává se, že podíl VGK na želez-
niční dopravě v zemi stoupne na 22 
procent.    (PeŠť, lp, sh, kla)

Rakouská  společnost 
Roland Spedition za-
stavila ke konci roku 
2010 provozování své-

ho kombi vlaku mezi ter-
minálem v Ennsu a nizozemským 
námořním přístavem Rotterdam. 
Doposud tento poskytovatel logis-
tických služeb nabízel v dané re-
laci  řadu  spojů.  Firma  Roland 
nabízí železniční napojení v pře-
pravě kontejnerů na německé pří-
stavy Hamburk a Bremerhaven. 
Zastavení spojení na Rotterdam 
zdůvodňuje kombi operátor výraz-
ným poklesem poptávky.   

Francouzské státní drá-
hy SNCF chtějí v roce 
2011 výrazně snížit své 
dluhy.  Do  roku  2015 

plánují  uspořit  kolem  
4 miliard eur. Jenom v letošním 
roce hodlají snížit náklady o 550 
milionů eur. Dluhy celé skupiny 
dosáhly na konci roku 2010 9,5 mi-
liardy eur (asi 230 miliard korun), 
což bude o 2 miliardy více než v roce 
2009. Cíle úspor má být dosaženo 
ve čtyřech směrech: racionalizací 
nákupů, snížením strukturních 
nákladů, krácením investic a zlep-
šením operativní marže. 

krátké zprávy ze světa
Oprava nástupiště na 
bratislavském nádraží

změnoU BUdoU  
I noVé pUsh-pUll 

soUpRAVy nA 
jIhU sloVenskA.
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zahájili jsme prodej nedotovaného katalogu Dovolená 2011!
Letecké seniorské pobyty 55+
• Madeira 55+, odlety v období 25. 3.–29. 4., odlety v pátek z Prahy. 

Cena 14 990 Kč, i pro doprovodnou osobu. Mladší bez seniora cestu-
jí za příplatek 2 000 Kč. Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí, transfer, 
letenku včetně tax a poplatků, více v CK nebo na našich interne-
tových stranách.

• Tenerife 55+, odlety v pátek z Prahy, první let 25. 3. 2011. Cena 
14 990 Kč zahrnuje 7 nocí s plnou penzí včetně nápojů, transfery, 
letenku, taxy a poplatky. Mladší osoba bez seniora může cestovat 
za příplatek 2 000 Kč. Poslední let 22. 7. 2011.

Vlakové zájezdy na staré FIP
• 4.–10. 3. – Antický Řím a Benáky, 5 290 Kč – POSLEDNÍ VOLNÉ 

MÍSTO PRO ŽENU
• 11.–15. 3. 2011 – Německo – Perly UNESCO (Aachen, Lübeck, Bre-

men…) – 2 990 Kč – cena zahrnuje 2x ubytování, 4x místenku.
• 21.–27. 3. 2011 – Itálie – Neapolský záliv – 6 390 Kč – cena zahrnuje 

4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, trajekt, transfery, vstup do 
hotelového termálního bazénu, výlet do Caserty. Možnost dokou-
pení fakultativních výletů (Pompeje, Vesuv, pobřeží Amalfi apod.).

Výběr z vlakových poznávacích zájezdů 2011
• 14.–19. 4. – Francie – Paříž + Versailles, cena 4 890 Kč, cena za-

hrnuje:  3x ubytování, 3x snídani, 4x místenku, služby vedoucího 
zájezdu, POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

• 31. 5.–4. 6. – Za památkami antického Říma, cena 3 190 Kč zahr-
nuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, 4x místenku, povinný poplatek 
městu, služby vedoucího zájezdu.

• 6.–14. 5. – Zelený ostrov Ischia, cena 7 900 Kč zahrnuje: 6x ubyto-
vání, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového termálního 
bazénu, transfer Neapol – hotel – Neapol, půldenní okruh ostro-
vem, dárek, infomateriály o ostrově, služby vedoucího zájezdu.

• 7.–11. 6. – Rakousko – země našich sousedů, cena 5 690 Kč zahr-
nuje: 4x nocleh, 4x polopenzi, 4x místenku, soukromý vlak Zel lam 
See – vodopády a zpět, služby vedoucího zájezdu.

• 17. 6.–26. 6. – Černá Hora, cena 6 990 Kč zahrnuje: 7x ubytování, 
zpáteční lehátko, transfer nádraží – hotel – nádraží, 3 celodenní 
autobusové výlety Skadarské jezero – včetně oběda, Cetinje – býva-
lé hl. město, poutní místo – klášter Ostrog, pobytové taxy, služby 
vedoucího zájezdu. 

• 1. 7.–5. 7. – Švýcarsko – Ticino, Locarno, jezero Maggiore, Domo-
dossola, Lugano, Bellinzona  – cena 3 390 Kč zahrnuje: 2x ubyto-
vání, 3x místenku, služby vedoucího zájezdu.

Uzávěrka přihlášek zájezdu 4. 4. 2011.
Podrobné programy v katalogu Dovolená 2011.

ČR
• LYŽOVÁNÍ  – Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel Idol – nově za-

řízené pokoje s vlastním soc. zařízením, TV-SAT, WiFi, termín  
2. 1.–31. 3.2011, cena – týdenní pobyt včetně polopenze dospělá oso-
ba  3 930 Kč, dítě 6–12 let 3 530 Kč.

• LYŽOVÁNÍ  – Krkonoše, Dolní Malá Úpa – hotel Javor - 2 až 4lůž-
kové pokoje s vlastním soc. zařízením, možnost přistýlky, TV, bal-
kon, WiFi, možnost pobytu se psem. Termín 2. 1.–26. 3. 2011, cena 
–  týdenní pobyt se snídaní dospělá osoba  3 430 Kč, děti 3–5 let  
1 960 Kč a děti 5–12 let 2 730 Kč. Možnost dokoupení další stravy na 
místě nebo v CK.

• Hotel Krušnohor, Ostrov – 1 až 2lůžkové pokoje s vlastním soc. za-
řízením, TV, WiFi. Výhodné cenové balíčky – DVA DNY S BECHE-
ROVKOU za 1 245 Kč/osobu se snídaní, LABUŽNICKÝ VÍKEND za  
1 495 Kč/osobu s polopenzí, ZAMILOVANÝ VÍKEND za 1 445 Kč/oso-
bu se snídaní a SENIORSKÝ BALÍČEK za 1 345 Kč/osobu s polopenzí 
a 2 noci. Termíny jsou dle poptávky celoročně.

Lázeňské pobyty
• Luhačovice – hotel Vega, seniorský pobyt  5 700 Kč/os. zahrnu-

je: 5 nocí, 5x plnou penzi, 1x kávu se zákuskem, 10 procedur, volné 
vstupy do bazénu po celou dobu pobytu, hotelové pantofle a župan, 
dárek, každodenní procházky do okolí, zdarma zapůjčení holí na 
Nordic Walking. Cena platná do března 2011! Duben – červen, září 
– listopad cena 5 950 Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 400 Kč/os./noc.

• Luhačovice – hotel Vega – široká nabídka relaxačních programů 
cena od 3 410 Kč/os./pobyt, více informací v CK.

Kontakty: 
ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31, 
tel. 972 243 051, 972 243 057, 972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31, 
tel. 972 243 071, Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží  
972 625 874, provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz, www.cdtravel.cz

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

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE – Kampánie, Pug-
lia, Basilikáta
rezidence, villaggia, bungalovy, 
apartmány, čisté moře, nádher-
né pláže, příroda, sport,  
vlakem, busem, autem, 
letadlem
www.susanna-viaggi.cz
tel./fax: 325 594 551, 
607 101 707

CESTOVÁNÍ
WWW.SVETEM.EU
vlakem, levně k moři 
mnoho typů vilek – vybere si 
každý.
Tel.: 465 531 995, Mob.: 604 953 467

ZÁJEZD
cestovní agentura JULIA  
* levné ubytování v Černé Hoře
* zájezdy CK za nejlepší ceny
tel.: 606222550,  
371751868
e-mail: julis.ca@seznam.cz
www.julia-ca.wz.cz

CK KySUCA TOUR, spol. s r.o.
ponúka letné dovolenky so FIRST MINUTE ZĽAVOU 250Kč na osobu 
z ceny ubytovanie v sezónnych pobytoch.
• 10dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie v ležadlovom vozni 

do Burgasu
POMORIE  červen + září  červenec + srpen
2lôžková izba  od 5 200 Kč  5 980 Kč
3lôžková izba  od 7 200 Kč  8 580 Kč
4lôžková izba  od 10 140 Kč  10 920 Kč
V cene je zahrnuté 7x ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby 
s vlast. príslušenstvom a balkónom. Pre náročnejších záujemcov 
ponúkame hotelové ubytovanie v Pomorí v hoteli Diana.
• 10dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni 

do Solúnu
LEPTOKÁRIA  červen + září  červenec + srpen
2lôžková izba  od 5 460 Kč  6 890 Kč
3lôžková izba  od 7 200 Kč  9 750 Kč
4lôžková izba  od 8 840 Kč  11 860 Kč
V cene je zahrnuté 7x ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby 
s vlast. príslušenstvom a kuchynkou.
• 10dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom 

vozni do Sutomore/Bar  
SUTOMORE  červen + září  červenec + srpen
2lôžková izba  5 400 Kč    6 500 Kč
3lôžková izba  8 600 Kč    9 440 Kč
4lôžková izba  10 400 Kč   12 380 Kč
V cene je zahrnuté 7x ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby 
s vlast. príslušenstvom a balkónom.
Všetky ceny sú bez ceny za dopravu. Pobyt je možné predĺžiť na 14 
nocí. Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk 
alebo osobne v kancelárii na ŽST Kys. N. Mesto alebo na telefónoch 
00421/41/421 1620, alebo želez. telefón 900/421/930/831/57, mobil: 
00421/908 219 442 alebo e-mailom:ckkt@stonline.sk.

CESTOVNÍ KANCELÁř H-TOUR
r. 2011 – ceny stejné jako loni!

• Černá Hora – Sutomore od 3 990 Kč
7–10 nocí ubytování, výběr penzionů

• Bulharsko Sozopol, penzion Ruska 
7 nocí v pokojích a apartmánech vč. lehátka + transferu 3 990–4 990 Kč

• Řecko Paralia/nový penzion Lilalo 
ubytování 10–12 nocí 2–4lůž. studia, bus od 6 990, letecky do 15 600 Kč

• 17.–29. 8. 2011 Murmansk, Solovki
Petrohrad vlakem, s FIP + OSŽD, 16 990 Kč, včetně jízdného 22 880 Kč

• 4.–16. 10. poznávací Írán letecky
(nebo zpět vlak) 35 990 Kč. Vlakem 
Teherán – Istanbul + letadlo 39 990 Kč

tel./fax: 581 614 552, 607 611 998, možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz, e-mail: ckhalma@seznam.cz

HLEDÁME
České dráhy hledají zaměst-
nance na pozici Ředitel 
Centra interních služeb. 
Místem výkonu práce bude 
Praha, ale předpokládáme 
občasné cestování po podří-
zených pracovištích v ČR.

Úloha pozice:
Náplní pozice je řídit nově 
zřízenou organizační jed-
notku společnosti České 
dráhy, nazvanou Centrum 
interních služeb (CIS). Čin-
ností jednotky je zabezpečo-
vat podpůrné činnosti pro 
provozní jednotky společ-
nosti (finanční účetnictví, 
mzdové účetnictví, operativ-
ní nákup a provozní kontro-
ling). Uvedené činnosti jsou 
vykonávány pro čtyři pro-
vozní jednotky: Krajská cen-
tra osobní dopravy (KCOD), 
Vlakový doprovod osobní do-
pravy (VDOD), Regionál-
ní správy majetku (RSM), 
Regionální řízení provozu 
(RCP). V budoucnu je mož-
né zahrnutí dalších provoz-
ních jednotek (např. Depa 
kolejových vozidel, dceři-
né společnosti). Činnost CIS 
je organizovaná regionálně, 
v současnosti má jednotka 
pět pracovišť v Praze, Ostra-
vě, Brně, Plzni a Ústí nad La-
bem. Jednotka zaměstnává 
asi 150 lidí.

Požadavky:
•  SŠ nebo VŠ,
•  nejméně 10 let odborné 

praxe, z toho aspoň 3 roky 
na vedoucí pozici,

•  znalost prostředí ČD, 
včetně organizačního 
uspořádání a vzájemných 
vazeb mezi organizační-
mi jednotkami,

•  orientační znalost provo-
zovaných modulů SAP,

•  podmínkou jsou znalosti 
v oblasti ekonomiky, pro-
cesů a kontrolingu,

•  výhodou znalost jednoho 
světového jazyka (AJ, NJ).

Hledáme pouze kandidáty 
z řad současných zaměst-
nanců Českých drah!

Klíčové aktivity:
Během asi tří měsíců oče-
káváme konsolidaci nově 
vzniklé organizační jednot-
ky, nastavení systému ří-
zení a vztahů s ostatními 
složkami ČD. V dalším ob-
dobí (1 až 3 roky) očekáváme 
aktivní rozvoj jednotky, roz-
šiřování významu a aktivit, 
současně i zefektivnění čin-
nosti, optimalizaci počtu 
pracovišť, náplně  
a počtu zaměstnanců. Vý-
hodou uchazeče proto bu-
dou zkušenosti s procesem 
reorganizace. Nutná je ak-
tivní motivace ke změně.

Termín nástupu je 1. 3. 
2011. Strukturovaný živo-
topis a motivační dopis za-
sílejte na adresu kristova@
gr.cd.cz do 31. ledna 2011.

HLEDÁME
České dráhy hledají pracov-
níka na pozici Manažer 
kvality (vedoucí odděle-
ní). Místo výkonu práce je 
v Praze.

Úloha pozice:
•  řízení oddělení, 
•  koncepce a implementa-

ce systémů managemen-
tu kvality u ČD,

•  jednotná certifikace sys-
témů managementu dle 
norem ISO v ČD,

•  metodické řízení v oblasti 
QMS, koordinace činností 
v rámci ČD.

Požadavky:
•  VŠ ekonomického nebo 

technického směru,
•  vzdělání v oblasti systé-

mů managementu (např. 
certifikát manažera kva-
lity, certifikát auditora 
IRCA),

•  min. praxe v oboru 4 roky,
•  znalost norem ISO 9001, 

ISO 19 011, ISO 14001,
•  zkušenosti s implementa-

cí systémů managementu 
(QMS) u velké organizace 
(nad 5 tis. zaměstnanců),

•  zkušenost s prováděním 
interních auditů v oblasti 
dopravy,

•  znalost procesů a činností 
v železniční dopravě,

•  dobré komunikač-
ní schopnosti, týmová 
práce,

•  koncepční a tvůrčí myšle-
ní, procesní přístup,

•  ochota cestovat v rámci ČR,
•  znalost AJ.

Termín nástupu je co nej-
dříve po ukončení výběrové-
ho řízení. Strukturovaný 
životopis a motivační do-
pis zasílejte v elektronické 
podobě na adresu kris-
tova@gr.cd.cz do 4. úno-
ra 2011. Vybraní kandidáti 
budou pozváni k ústnímu 
pohovoru.

VODOROVNĚ:    A.  Citoslov-
ce  ohrazení;  pádová  otázka; 
správní jednotky; střešní žlab; 
kloudně; mys (kniž.). – B. Jed-
notka  prostorového  úhlu; 
krátké kabáty; zpěvný pták; vy-
tyčený směr; bezduchý výcvik; 
kulečníkový úder. – C. Pomůc-
ka  ke  spínání;  tvrdý  bonbon; 
výzva;  německá  karetní  hra; 
výbušná tělesa; Indián; střev-
ní cizopasník. – D. Výběr; pod-
vozek; zkáza; pohonná směs; 
představený  kláštera;  hájová 
bylina; mělká nádobka. – E. An-
tická hra v kostky; cíle (kniž.); 
vyspívat;  součást  éterických 
olejů; oznámit; obkladek; sva-
zovat  pouty.  – F. TAJENKA.  – 
G. Lyžařská větrovka; humno; 
nemocní (slov.); plynný uhlovo-
dík; lis; revolver; cetka (řidč.). 

– H. Burský oříšek (ob.); zimní 
měsíc; kruh; západočeské měs-
to; bankrot; struma; mongol-
ští rolníci. – I. Islámské rodové 
tradice;  terénní  kryt;  anglic-
ky „uložit“ (v počítači); hnědý 
motýl; jméno arménského skla-
datele Chačaturjana; chemic-
ké sloučeniny; kovové vlákno. 
– J. Cizí značka kosmetiky; stát 
USA;  schodky;  malý  podnos; 
přikrývka; směnečný ručitel. – 
K. Papoušek; hudební značka; 
filmová hvězda; kaprovité ryby; 
bůžek lásky; velká palice.

SVISLE:  1. Úbočí; beduínský 
plášť. – 2. Společně; pocit dlou-
hé  chvíle.  – 3.  Polské  město; 
část ČR. – 4. Ostuda; řečník. – 
5. Škrabák u pluhu; oblak; ta 
druhá. – 6. Symetrála; arabský 

hodnostář; akt. – 7.  Japonský 
způsob sebeobrany; hodně. – 8. 
Zkosení (tech.); naklápět. – 9. 
Druh poloopice; úspěch; soko-
lovská SPZ. – 10. Naše politická 
strana; zkypřen rýčem; někam 
(bás.).  –  11.  Ostuda;  pěstovat 
(zvířata). – 12. Cupitat; ochu-
cována solí. – 13. Ruský revo-
lucionář;  letadlo; žlutohnědá 
barva. – 14. Obec pod Čercho-
vem; jamajská hudba. – 15. Sta-
rá sto let. – 16. Pouťová atrakce. 
– 17. Sovětský šachový velmis-
tr;  pozbývat  svěžesti.  –  18. 
Pracoviště v dole  (slang.); ob-
lečen;  panovník.  –  19.  Kam; 
určený  k  praní.  –  20.  Obyva-
tel světadílu; zdroj. – 21. Dveř-

ní závěs; tvrdý plod; lyže. – 22. 
V kterou dobu; obilnina; čirá 
tekutina. – 23. Dumasův muš-
ketýr;  okolo.  –  24.  Lososovitá 
ryba; pouze (kniž.). – 25. Cizí 
značka  lyží;  obdělaný  poze-
mek; prezent. – 26. Naše býva-
lá komunistická strana; stavba 
přes řeku; rýžová pálenka. – 27. 
Vnitřní dvůr budovy; luční po-
rosty.  –  28.  Jednoduše;  oráč 
(zast.).  –  29. Popelářský  vůz 
(slang.); pícnina. – 30. Šacho-
vá remíza; mravouk.

NÁPOVĚDA:   B. spat,  E. anol,  
G. tret,  I. adat,  9. maki,  14. 
ska,  17. Tal.

AUTOR: PETR HAJNIŠ

Znění tajenky:
HUMOR JE KDYŽ SE ČLOVĚK PŘESTO SMĚJE
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Po delší době jsem ces-
toval z Brna do Prahy 

po nekoridorové trati přes 
Havlíčkův Brod. Často ces-
tuji „obyčejnými“ rychlíky, 
takže vím, že kvalita vozů 
je dost proměnlivá. Na ná-
draží v Brně jsem ale na-
šel pěkné, zmodernizované 
vozy, které působily dost re-
prezentativně. Prostě su-
per vozy. Jedinou výtku ale 
mám. Jako uživatel note-
booku jsem bohužel zjistil, 
že ve voze chybí elektrické 
zásuvky. Škoda, i když těch 
pár hodin jízdy se to dá vy-
držet.   JAN PROCHÁZKA

Vzácná návštěva němec-
kého historického vlaku 

Nikolaus-Express, jedoucí-
ho po trase Lipsko – Riesa 
– Coswig – Radebeul – Dráž-
ďany – Děčín – Praha a zpět, 
se uskutečnila dne 18. 12. 
2010. V čele vlaku byla par-
ní lokomotiva 01 0509-8 
s historickými vozy. Akce 
měla velký úspěch nejenom 
u cestujících tohoto zvlášt-
ního vlaku, ale byla to velká 
událost i pro fotografy a ro-
diny s malými dětmi, kte-
ré postávaly u železničních 
tratí v celé trase vlaku. Fo-
tografie zachycuje zvlášt-
ní vlak těsně před odjezdem 
ze zasněženého hlavního 
nádraží v Praze. Organizá-
torem akce byl Flügelrad-
touristik D. Reitmann.

JAROSLAV KLIČKA

Historický vlak  
zavítal i do Prahy

pošta

LIDé A PřÍBĚHy 7

Parní stroje na vinylu

Díl 9.: Na Kubě zvítězil Debil Castro

pošta
Osobní pokladny 
v Jaroměři omládly

Na novoroční sobotu jsem 
cestoval rychlíkem 

z Ústí nad Labem do Kolína. 
Tam jsem přestupoval na re-
gionální spoj a měl jsem 
skoro hodinu času. Největ-
ší mrazy sice pominuly, ale 
i tak se teploty pohybovaly 
jen těsně nad nulou. V ná-
dražní hale toho k vidění 
mnoho nebylo, i když oce-
ňuji otevřenou prodejnu 
s koláčky. Uvelebil jsem se 
tedy v příjemně vyhřáté če-
kárně. Šel jsem do ní s po-
chybnostmi, protože jsem 
již zažil, jak přítomnost 
bezdomovců dokáže po-
byt velice znechutit. Tento-
krát jsem ale tento problém 
neměl. Každých asi deset 
minut chodila hlídka a kon-
trolovala, zda je vše v pořád-
ku.   VLASTA PRŮŠEK

Dopisy jsou redakčně upra veny
a kráceny.

Začátkem prosince 2010 
byly souběžně dokončeny 

rekonstrukce osobních po-
kladen v Jaroměři a Chlum-
ci nad Cidlinou. „Každý rok 
vytipujeme několik praco-
višť, kde je potřeba zlepšit 
pracovní podmínky, a tam 
potom směřujeme prostřed-
ky k tomu určené,“ uvedl 
ředitel KCOD Hradec Krá-
lové Roman Moravčík, pod 
něhož pracoviště spadají. 
V obou uvedených poklad-
nách byla vyměněna vý-
dejní okna za nová a úprav 
doznala i zvýšená podlaho-
vá plocha před nimi, onen 
známý stupínek pro poklad-
ní. Místnosti byly vymalo-
vány a kompletně vybaveny 
novým nábytkem. Rozměr-
nou pokladní místnost v Ja-
roměři navíc zmenšila nová 
sádrokartonová příčka; 
kromě zútulnění prosto-
ru přinese toto řešení vý-
znamnou úsporu elektrické 
energie, kterou spotřebo-

vávají přímotopy. „Přišla 
jsem po nemoci do nové-
ho, a nemohla jsem to tady 
poznat,“ chválí proměnu 
pracoviště jaroměřská po-
kladní Marta Kudrnáčová. 
Náklady na materiál, práci 
a nový nábytek dosáhly v Ja-
roměři 100 tisíc, v Chlum-
ci necelých 80 tisíc korun. 
Královéhradecké KCOD 
chce ve zlepšování pracov-
ního prostředí zaměstnan-
ců ve stanicích pokračovat 
i v dalším roce, záleží je-
nom na množství přiděle-
ných prostředků.  

TOMÁŠ VOJTĚCHOVSKý 

Super vozy, ale  
bez elektřiny

Letos je tomu právě 40 let, co 
spatřila  světlo  světa  snad 
nejznámější  gramofonová 

deska zachycující hlasy parních 
strojů u Československých stát-
ních drah. Desku s názvem Hlas 
parních  lokomotiv  vydal  roku 
1971 Supraphon v malém prove-
dení, ale o rychlosti 33, která se 
obvykle používá u velkých desek 
(LP). Fotografie na obálce a zvu-
kové  záznamy  pořídil  Zdeněk 
Bauer. 

Je  možné  se  například  zapo-
slouchat do rozjezdu nákladní-
ho vlaku taženého lokomotivami 
434.2211  a  556.096  u  vjezdové-
ho  návěstidla  v  Říčanech  z  16. 
11.  1970  nebo  do  zvuku  Serge-
je  (motorová  lokomotiva  řady  
T 679.1), táhnoucího do kopce těž-

ký  nákladní  vlak  po  Pražském 
Semmeringu,  jemuž  na  postr-
ku  pomáhají  dva  parní  Štokři 
(řada 556.0) – zvukově zachyceno 
11. 4. 1970. Další zvukové ukázky 
na desce jsou též z roku 1970 a jed-
na z roku 1969.

V rytmu country
Vydavatelství Panton v roce 1975 
vydalo LP desku s názvem Odjezd 
v 15.30 aneb mimořádný vlak La-
dislava  Vodičky.  Tento  zpěvák 
v rytmu country tu svých deset 
písní, v nichž opěvuje naši zem, 
proložil mluveným slovem, kde 
za doprovodu hlasu parní loko-
motivy  či  jedoucího  vlaku  se-

RETROZÁBAVA PRO VŠECHNy. Gramofonová deska zažívá v poslední době nenápadný návrat.   FOTO PICMAC

SBÍRKA. Milovníci železnice i gramofonu zřejmě mají doma aspoň 
jeden z vystavených titulů.  FOTO AUTOR (4x)

Hlasem parních 
lokomotiv se 
nemusíte kochat jen 
při mimořádných 
jízdách. V minulosti 
vyšly i netradiční tituly 
na gramofonových 
deskách, kde jsou tyto 
stroje zachyceny ještě 
v pravidelném provozu.

Navzdory pokročilému od-
poledni měli studenti po-
vinné studium. Navzdory 

tomu ale hráli lodě, šestašede-
sát a někdy i magnetické šachy. 
Někdo si četl, někdo pospával. 
Za  katedrou  trůnil  vychovatel 
Fero Šimek, původem od Mala-
cek. Slabikoval si ve své oblíbené 
knížce. Byla to Gorkého Matka. 

Podivná státní hymna
Šimek byl pologramotný a po celé 
čtyři roky se slabikováním kon-
ce knihy nedobral. Ondryš Ka-
dula mu totiž vždycky v knížce 

obrátil několik stran zpět a Ši-
mek měl tak mezery v plynulos-
ti děje. Vždycky říkával: „Je to, 
súdruhovja, volajaké zmätené!“ 
Volno nebylo ani večer. Po veče-
ři opět do třídy. Proběhne aktiv! 
Každý si musí připravit výstřižek 
z novin, přihlásit se a přečíst jej. 
Šimek celou akci sleduje za brej-
ličkami. Po levé ruce má na stole 
odloženou železničářskou čepici.

Toho večera se stalo něco ne-
obvyklého. Úderem sedmé hodi-
ny večerní se z amplionu začala 
ozývat  vážná  hudba.  Vysílá  se 
pásmo k výročí německého po-
krokového  básníka  Heinricha 
Heineho.  Najednou  se  z  první 
lavice zvedají studenti. Ondryš 
Kadula  je  zachvácen  polibkem 
geniality. Za chvíli stojí v pozo-
ru celá třída. Šimek si dá dohro-
mady hudbu a stojící studenty. 
Vstává, nasadí si čepici a salutu-
je. Hudba se line dobrých pět mi-
nut. Fero statečně salutuje. Ruka 

Podivný systém 
školství na dopravní 
průmyslovce ve 
Valticích zaháněl 
po třetí odpoledne 
studenty opět do lavic. 

znamuje posluchače s naší vlastí 
a  obsahem  následujících  pís-
ní. Na titulní straně obalu gra-
modesky  je  zachycen  Ladislav 
Vodička  u  parního  stroje  řady 
534.0439. 

Deska začíná slovy z nádraž-
ního amplionu, která oznamují: 
„Prosíme pozor, zvláštní okruž-
ní vlak směr České Budějovice, 
Karlovy Vary, Žatec, Brno, Bra-
tislava,  Jihlava,  Praha  hlavní 
nádraží...“  Pak  pokračuje  sám 
zpěvák svým hlubokým hlasem: 
„Kompresor  lokomotivy  odde-
chuje  jako  spící  mimino,  obří 

mimino. Vzbudí se, až strojvůd-
ce trhne pákou regulátoru, pře-
dehřátá pára se vžene do válců 
a pohne písty. Ty předají její sílu 
ojnicím, rozvodům a kolům a my 
pojedeme...“ Zpěvák se tu vyzná-
vá k lásce k vlakům, kde výprav-
čím je paní fantazie.

Vzpomínka na NDR
Další populární gramofonovou 
desku s hlasy parních lokomo-
tiv vydala východoněmecká fir-
ma  Litera  roku  1978.  Jedná  se 
o stereofonní LP desku s názvem 
Von  01  bis  99  Dampflokomoti-

ven der Deutschen Reichsbahn. 
Na gramodesce je 24 scén, které 
zachycují normálně rozchodné 
rychlíkové stroje řad 01, 02 atd. 
přes zvuky strojů nákladních řad 
41, 44, 50 a další zvuky osobních 
lokálních parních lokomotiv řad 
65, 75 atd. až po úzkorozchodné 
stroje  řady  99.  Všechny  ukáz-
ky jsou z jízd těchto lokomotiv 
po tratích tehdejší Německé de-
mokratické republiky a všechny 
scény jsou komentovány němec-
kým moderátorem, který uvádí, 
co posluchač uslyší, a to včetně 
typu lokomotivy i místa poříze-
ní zvukové nahrávky. 

Deset stránek 
s fotografiemi
Výčet „parních“ gramodesek za-
končíme  LP  deskou  s  názvem 
Rytmus páry, kterou vydal Sva-
zarm ZO 552, železniční modelá-
ři v roce 1990 o klasické rychlosti 
33. Deska obsahuje 11 scén a de-
setistránkovou tištěnou přílohu 
s popisem scén a mnoho černo-
bílých fotografií. Můžete slyšet 
například lokomotivy s přezdív-
kami Albatros, Štokr, Papoušek, 
Šlechtična,  Kremák,  Čtyřko-
lák, a to např. v oblasti Jedlové, 
Žamberku, Bělé pod Bezdězem, 
Nýrska, Boskovic i jinde. Všech-
ny nahrávky byly pořízeny ješ-
tě v době pravidelného provozu 
parních  lokomotiv  u  ČSD  v  le-
tech 1975–76.

Obtížně dostupné zboží
Na všech těchto gramodeskách 
je samozřejmě slyšet i okolí mís-
ta kolem pořizovaného zvukové-
ho záznamu. To znamená zpěv 
ptactva,  hlášení  z  nádražní-
ho  amplionu,  klapání  mecha-
nismu závor, trubku či píšťalku 
vlakvedoucího  či  výpravčího, 
štěkání  psa  ze  vzdálené  obce, 
opakování návěsti lokomotivní 
četou, skřípění okolků o boky ko-
lejnic, zvuk topičova přikládání 
do kotle. Zmiňované gramofono-
vé desky jsou dnes bohužel běž-
ně nedostupným zbožím. Jejich 
autentický hlas parních strojů 
z období pravidelného provozu 
je nenapodobitelný a tento poži-
tek umocňují i fotografie a tex-
ty na obalech. Přejeme příjemný 
poslech.   
  JAN DVOřÁK

umdlévá. Vydržel, moloděc! So-
norní hlas vrchní vychovatelky 
přednáší pásmo a vychovatel hla-
sitě zapochybuje: „Ale súdruho-
vja, veď to nebola hymna!“ ,,To 
byla, soudruhu vychovateli, kon-
certní hymna. A dur – básnická,“ 
vysvětlil Ondryš.

Zahájili jsme výrobu 
glóbusů jižních Čech
Večerní aktiv byl až na výjimky 
stále  nuda.  Najednou  Kapitán 
Flint prohlásil: „Volové, co když 
si budeme ty světové události vy-
mýšlet!“ Toho večera se všichni 
na nudný aktiv těší. „V asijské 
části Polska byly objeveny doly 
na sloní kly!“ oznamuje Ondryš. 
„Továrna na tužky v Českých Bu-
dějovicích zahájila výrobu glóbu-
sů jižních Čech,“ přidává se Flint.

Věhlas aktivů 3. A dosáhl tako-
vé proslulosti, že začali přicházet 
i hosté. Frantík Menclů ohlásil: 
„Na Kubě zvítězila revoluce pod 

Se zájmem jsem si přečetl 
v Železničáři č. 1 článek 

Pardubický kraj ve fotogra-
fiích. Ne se vším souhla-
sím. V letech 1981 až 1985 
jsem pracoval v této stani-
ci ve funkci dozorčího pře-
pravy, právě v osobním 
nádraží. V roce 1983 a 84 do-
šlo k obnově původního fo-
topásu z konce 50. let. Jeho 
stav byl přesně takový, jaký 
byl tento před obnovou. Fot-
ky byly zažloutlé, odlepené 

a obsahově poplatné době 
svého vzniku. Je jasné, že 
černobílá fotografie vysta-
vená slunečnímu záření, 
především na severní stě-
ně haly, je po dvaceti letech 
na hranici své životnosti. 

Výběr fotek byl v 80. 
letech prováděn již se 
zaměřením na krásy Česko-
slovenska a už se zde nevy-
skytovaly fotky s vyloženě 
budovatelskou tematikou. 
V době mého působení exis-
toval jak seznam původních 
fotek z 50. let, tak i seznam 
fotek nainstalovaných v 80. 
letech. Podmínkou bylo za-
chování původního prove-
dení, to znamená černobílé 
foto o velikosti cca těch pů-
vodních. Výměna se pro-
váděla za zcela běžného 
provozu, bez nějaké okáza-
lé vernisáže, v rámci udr-
žování standardu kultury 
cestování v pardubickém 
nádraží. Už se ani nedivím, 
co se dá dnes všechno osla-
vovat. Nový fotopás se mi 
líbí a domnívám se, že hez-
ky zapadá do interiéru haly. 
Tento dojem však rychle po-
mine, pokud člověk vyjde 
před budovu, na které už 
zub času hodně zapracoval.  
  JAROSLAV LEXA  

Změna fotografií 
v Pardubicích

Fero Šimek nebyl zlý člověk. 
Stal se jen svou jednodu-

chostí objektem schválností 
rozjívených puberťáků. Ne-
měl potíže jen se čtením. Pro-
blémy mu činil i jeho vlastní 
podpis! Proto si pořídil podpi-
sové razítko. Bylo vytvořeno 
z písmenek dětské tiskárnič-
ky. Objevilo se pak samozřej-
mě v několika duplikátech. 
Pohyb studentů mimo vy-
kázaný prostor byl pak zcela 
samovolný.

vedením soudruha Debila Cast-
ra,“ prohlásil Frantík a nemyslel 
to zle. Zalíbila se mu jen podoba 
slov Fidel a debil. Šimek si kupo-
divu tuhle informaci zapamato-
val. Později na stranickém aktivu 
před  kovanými  soudruhy  pro-
hlásil: „Čo vravítě, súdruhovja, 
na víťazstvo teho Debila Castra 
ne tej Kube?“ 

Ti  nejdříve  vytuhli,  pak  ale 
všechno uvedli na pravou míru. 
Usoudili, že si to Fero Šimek jen 
v  novinách  špatně  přeslabiko-
val. Vychovateli se ale rozsvítilo 
v hlavě. Zavolal si bokem Frantí-
ka a pravil: „Mencl, vy ste kurva, 
ktorá podrývá kolektiv.“ Dopadlo 
to, jak to dopadnout mělo. Něja-
ký bonzák prozradil veselé večer-
ní aktivy řediteli průmyslovky. 
Průšvih se nekonal. Nastalo jen 
velké „ututlando“. Soudruzi pře-
ce nemohli přiznat, že Gottwal-
dovu mládež vychovává primitiv.

fRANTIŠEK MENDLÍK

Historky  
ze života  
kolem dráhy

JAK SEHNAT GRAMOfONOVé DESKy 

Ještě před pár lety byl v kaž-
dém větším městě antikvari-

át s SP a LP. Dnes se již většinou 
orientují hlavně na knihy. I tak 
ale můžete najít ve svém „krám-
ku“ oblíbený titul. Některé anti-
kvariáty dokonce přesunuly část 
nabídky na internet, kde si mů-
žete pohodlně vybrat. Vyplatí 
se i hledat ve slovenských ob-
chodech, protože z dob Česko-
slovenska se tam nachází větší 
množství českých titulů.

Další možností jsou burzy 
a bleší trhy, které sběratelé s ob-
libou navštěvují. Modernější 
způsob je ale nakupování přes 
internetové obchody a přede-
vším aukce. Na stránkách jako 
www.aukro.cz nebo www. 
odklepnuto.cz najdete nepře-
berné množství desek. Pokud 
hledáte konkrétní titul, musíte 
ale i několik měsíců čekat a pak 
mít pevné nervy v závěrečných 
minutách aukce.

nA deskách 
slyšíte I Různé 
zVUky z okolí 

jedoUcího VlAkU.

Hlídky kontrolovaly 
čekárnu v Kolíně
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Když technika  
vystupuje z obrazů

Až do 3. dubna si může-
te udělat výlet do Umě-

leckoprůmyslového muzea 
v Brně (Husova 14) na rozsa-
hem sice nevelkou, ale vel-
mi zajímavě instalovanou 
výstavu olejů a knižních 
obálek člena Skupiny 42 Ka-
mila Lhotáka. Partnerem 
výstavy jsou i České drá-
hy. Výstavu rámují předmě-
ty jakoby vystoupivší z jeho 
obrazů – bicykly, motorky, 
ale třeba i horkovzdušný ba-
lon. Hned vedle v Pražákově 
paláci v Husově 18 vás do 27. 
února čeká výstava českých 
moderních umělců s té-
matem květin. A do třetice 
vás v Brně zveme 13. února 
do Místodržitelského paláce 
na Moravském náměstí 1a, 
kde připravila Moravská ga-
lerie Brno expozici obrazů 
z 19. století. Sbírku obohati-
li štědří donátoři, mecenáši 
a sběratelé.

kam jet

Historie této lokálky o dél-
ce 21,4 kilometru se zača-
la psát už v 80. letech 19. 

století. Původní návrh z roku 1886 
počítal s výstavbou tratě Morav-
ské Budějovice – Jemnice – Dačice 
a v další etapě s prodloužením až 
do Třeboně. Z Dačic byly navrho-
vány pobočné dráhy do Telče s po-
kračováním do Kostelce u Jihlavy 
a také do rakouského  Waidhofe-
nu an der Thaya s pokračováním 
až do Schwarzenau. Z různých 
důvodů se zahájení stavby tratě 
ale stále oddalovalo. 

Více než 104 let sloužila 
cestujícím regionální 
dráha z Moravských 
Budějovic do Jemnice.

Dráha do Jemnice zůstala bez provozu

Cílem naší cesty bylo projet 
trať z Karši do města Ter-
mezu u afghánských hra-

nic.  Dříve  se  tam  dalo  dostat 
železnicí  pouze  přes  Turkme-
nistán. Více než rok již ale fun-
guje nově vystavená trať o délce 
220 km.  Původně  měla  sloužit 
cestujícím už od roku 2007. Nová 
trať  má  především  strategický 
význam.  V  dobách  Sovětského 
svazu byla z Termezu vystavěna 
odbočka přes hraniční řeku Amu-
darju  do  Afghánistánu  a  přes 
Most  družby  byla  zásobována 
sovětská vojska. V současnosti 
proudí po trati převážně pohon-
né hmoty, ale už pro armádu Spo-
jených států. 

Trojdílná lokomotiva 
zvládá kopce i mosty
Osobní vlak Taškent – Termez vy-
jíždí jednou za dva dny. Průvod-
čí nás usazuje do čtyřmístného 
kupé s lehátky. Během noci za-
stavujeme v Samarkandu a Kar-
ši a se svítáním vjíždíme na nový 
úsek tratě. Ujeli jsme asi pět set 
kilometrů a krajina se mezitím 
změnila.  Místo  bavlníkových 
plantáží jsou za oknem jen pusté 

Uzbekistán ve stínu chrámů a hor
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Posázavský pacifik 
jako přednáška

úzkokolejnou  
párou pod vrchol

Zejména zanícené fan-
dy tratí nazývaných Po-

sázavský pacifik zveme 
na přednášku o jeho his-
torii, současnosti a bu-
doucnosti, a to z úst Petra 
Pavlíka a Jakuba Džurného 
v prostorách CEV Zvoneček 
v Březovské ulici 382 ve Vra-
ném nad Vltavou. Ještě da-
tum: 22. února od 18.30 
hodin z Prahy vás sem do-
veze vlak 19015 s odjezdem 
z Prahy hl. n. v 17.19 hodin.

Pět provozuschopných 
parních lokomotiv řady 

VII K z let 1952–1956, nejsil-
nějších svého druhu na roz-
chodu 750 mm, vás sveze 
z Cranzahlu v Krušných ho-
rách do nejvýše položeného 
města Německa Oberwie-
senthalu, které se nachází 
poblíž českého hraniční-
ho přechodu v Božím Daru. 
Provoz tu byl zahájen  
1. července 1897. Parní vlaky 
na 17,4 km dlouhé kopcovité 
trati, jež se v partiích podél 
potoka Pöhlbach vine těs-
ně podél hranice s Českem, 
provozuje společnost Säch-
sische Dampfeisenbahnge-
sellschaft mbH (SDG). Tři 
páry vlaků tu jedou den-
ně, další nyní v zimní sezo-
ně (do 14. března). Podrobný 
jízdní řád na www.fichtel-
bergbahn.de.  (mn)

Na prodloužení 
do Třeboně nikdy nedošlo
V roce 1888 proběhla první jedná-
ní o stavbě alespoň prvního úse-
ku dráhy z Moravských Budějovic 
do Jemnice. Koncesní listina byla 
nakonec vydána až 9. září 1894. 
Samotné stavební práce začaly  
1. října 1895. Trať vznikala sviž-
ným tempem, takže již v neděli 
8. listopadu 1896 mohla být slav-
nostně otevřena. O den později 
byla dráha předána k užívání ši-
roké veřejnosti. První úsek se stal 
současně i posledním, žádné dal-
ší prodlužování se již nekonalo. 
Negativní stanovisko vydal napo-
sledy Krajský národní výbor v Jih-
lavě v roce 1949.

Provoz na trati zahajovaly při-
rozeně  parní  lokomotivy.  Nej-
dříve  to  byla  řada  97,  později 

vystřídaná stroji 310.0. Na závěr 
éry parního provozu byly na jem-
nické dráze k vidění stroje řad 
423.0, 524.1 a 433.0. V roce 1974 
parní lokomotivy vystřídaly mo-
torové vozy řady M 131.1 (Hurví-
nek) a M 262.0 (dnešní řada 831). 

Z  motorových  lokomotiv  byla 
na  trati  nasazována  původní 
řada T 458.1. 

Poslední léta
V  posledních  letech  zajišťoval 
osobní  dopravu  sólo  motorový 

Dvě opuštěné  
tratě na chvíli ožijí

Dne 19. února by se mi-
mořádný vlak vedený 

vozem M 286.1032 měl rozjet 
po dvou tratích, na nichž 
byla v průběhu roku 2010 
ukončena pravidelná osob-
ní doprava. Sdružení Hrba-
tá Máňa z Moravan u Brna 
vyjede jmenovaným vo-
zem po ose Brno – Střelice – 
Hrušovany nad Jevišovkou 
– Hevlín – Znojmo – Morav-
ské Budějovice – Jemni-
ce – Okříšky – Brno hlavní 
nádraží. Kapacita akce je 
omezená, zájemci nechť si 
místa co nejrychleji zare-
zervují na JuraMarek@se-
znam.cz. Jízdné činí 590 
korun. Odjezd je v 8.30 
ze stanice Brno hlavní 
nádraží. 

Uzbekistán leží 
v samém srdci Střední 
Asie. Kvůli odtržení 
od Sovětského svazu 
zde museli vybudovat 
několik železničních 
přeložek, aby tratě 
nevedly přes okolní 
státy. Po jedné z nich 
jsme se vydali.

a prázdné hory, vypadající jako 
pouštní duny. Místy  je v údolí 
ukrytá vesnička s několika hlině-
nými domky a na svazích se pa-
sou stáda koní, koz a ovcí. 

Náš  vlak  s  osmnáctinápra-
vovou  trojdílnou  lokomotivou 
v čele stále stoupá. Jedeme přes 
náhorní plošinu přiléhající z jihu 
k Pamíru a z oken máme výhled 
přímo na Bajsunský hřeben, do-
sahující výšky 3 921 metrů nad 
mořem. Ve stanici Oqrabot dosa-
hujeme nejvyšší výšky – bezmála 
1 600 metrů nad mořem, o 1 300 
metrů výše než Termez. Opouští-
me provincii Kaškadarja a vjíždí-
me do Sukhadarji. Trať postupně 
klesá a vine se po neuvěřitelně 
pestrobarevných kopcích po ne-
sčetných mostech. 

Ve stanici Derbent přepřahá-
me.  Místo  lokomotivy  TE16M3 
nastupuje stejně mohutná, opět 
třídílná 3TE310. A to nás vzhůru 
do Oqrabotu ještě čtvrtá lokomo-
tiva  TEM2  tlačila.  V  Kumkur-
ganu  se  napojujeme  na  trať 
z Dušanbe. Náš vlak sjíždí do ní-
žiny k tádžickým a afghánským 
hranicím. V poledne náš rych-
lík s dvaceti vozy a čtyřmi loko-
motivami zastavuje v Termezu. 
Všechny staniční koleje jsou za-
plněny cisternovými vozy a pro 
osobní dopravu zbývá jedna jedi-
ná volná kolej. Odbočka na Most 
družby je stejně jako celé nábře-
ží Amudarji neprodyšně uzavře-
na za několika ploty a ostnatými 
dráty.

Města plná zlatavých 
střech a mešit
Uzbekistán jsou ale i nádherné 
památky z dob Tamerlána a jeho 
následovníků. Vojevůdce a sjed-

notitele Tamerlána, čili Timu-
ra,  mají  Uzbeci  ve  velké  úctě 
a v každém městě má svou so-
chu, zpravidla na místech, kde 
dříve  stávala  socha  Leninova. 
Nesmíme  vynechat  návštěvu 
Samarkandu. Náměstí Registán 
s medresami Ulughbega, Šír-Dór 
a Tilá-Kárí ze 14. a 15. století je 
nádhernou ukázkou stavebního 
a ornamentálního umění. 

Ohromné portály jsou do po-
sledního detailu zdobeny mozai-
kami v převážně modré barvě. 
Timurovo mauzoleum Gúr-I-A-
mir  s  výraznou  modrou  kopu-
lí je uvnitř plné zlacených vzorů 
od podlahy až po vrchol kopule. 
Nekropole Šáh-I-Zinda doplňuje 
trojici nejvýznamnějších pamá-
tek.  Je  plná  menších,  soukro-
mých hrobek lemujících uličku 
s ornamentální výzdobou tak do-
konalou, až přechází zrak.

Starobylé uličky 
z dob emirátu
Další  z  významných  měst  na 
naší cestě, Buchara, působí ješ-
tě  historičtějším  dojmem.  Za-
tímco v Samarkandu jsou stavby 
převážně jako jednotlivá muzea 
v  jinak  moderním  městě,  celé 
centrum  Buchary  je  starobylý 
komplex uliček, vodních nádrží, 
hliněných domků, výstavných 
medres a mešit s minarety. Nej-
větší z nich, pětačtyřicetimetrový 
Kajlan, tvoří dominantu města 
společně s emírovou pevností. 

Bucharský  emirát  si  udržel 
nezávislost až do roku 1924, než 
byl emír poražen Rudou armá-
dou a vznikla Uzbecká SSR. Obě 
tato města, zapsaná na seznamu 
UNESCO, rozhodně stojí za ná-
vštěvu.  PAVEL SKLENIČKA

vůz řady 810. Pouze za nepřízni-
vých povětrnostních podmínek 
v zimním období byla nasazová-
na lokomotiva řady 742 s jedním 
osobním  vozem  řady  010  nebo 
020. Cestující už odbavoval jen 
vlakvedoucí, protože služba osob-
ního pokladníka v Jemnici byla 
zrušena. Sídlo dirigujícího dispe-
čera se nacházelo ve stanici Mo-
ravské Budějovice.

Původně  byl  zájem  zachovat 
provoz na této trati i nadále. Za-
stupitelstva měst Jemnice a Mo-
ravské Budějovice i kraj Vysočina 
byly  provozování  dopravy  pří-
znivě nakloněny. Kvůli hospo-
dářské recesi se ale začalo šetřit 
také v osobní železniční dopravě. 
Přesně na Silvestra 2010 na této 
jihomoravské lokálce skončil pra-
videlný provoz.   MARTIN HARÁK

PROSINEC. Na konci roku tu ještě vystupovali lidé. FOTO AUTOR

O ROLI ŽELEZNICE

Železniční doprava je zde 
zajišťována státní orga-

nizací UTY (Uzbekistan te-
mir yollari), založenou v roce 
1994. Tato společnost za-
městnává celkem 54 tisíc za-
městnanců. Podle oficiálních 
údajů přepravují vlaky UTY 80 
procent všech nákladů v zemi. 
Železniční provoz této spo-
lečnosti probíhá na 3 986 km 
tratí, z nichž je 620 km 
elektrifikovaných. 
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PřEPřAH. Ve stanici Derbent jsme měnili lokomotivu. K trojdílné 
mašině s osmnácti nápravami jsme dostali další na konec vlaku.

SAMARKAND. Připomínky starobylé architektury leží v tomto městě na každém kroku. Turisty obdivované památky přečkaly i sovětskou éru.  FOTO AUTOR (4x)

Samanovská hrobka v Buchaře 
působí stále impozantně.

Místo bavlníkových plantáží 
jsme viděli hory a pouště. 


