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Vážení čtenáři,
letošním ročníkem vstupuje Czech Raildays do

své druhé desítky. Za poslední roky se víceméně
ustálil počet prezentovaných firem, kopírovaný rovněž
ustálenou vysokou návštěvností. Po loňském úspěš-
ném 10. ročníku se vcelku logicky nabízela otázka,
jakým směrem by se měl veletrh ubírat do budoucna.
Protože skladba prezentovaných výrobků a služeb
je z pohledu pořadatele v podstatě neovlivnitelná
a daná technickým pokrokem, kráčejícím svou vlastní
cestou, jsou možnosti pouze dvě - zlepšení služeb
nabízených vystavovatelům a uspořádání kvalitního
doprovodného programu.

Ta první možnost si na svou realizaci musela počkat,
než si veletrh najde své stabilní místo na slunci. A tak
byly v areálu v tomto roce zahájeny s vynaložením
nemalých finančních prostředků postupné dílčí
rekonstrukční práce, jejichž výsledek sice poněkud
paradoxně nebude prozatím na první pohled vidět,
ale bezpochyby své ovoce přinesou.

Druhá možnost v podstatě přináší i odpověď na
časté a poněkud zrádné otázky typu „co nového uvi-
díme?“. Pořadatelům jde přirozeně o to, aby samotným
vystavovatelům nabídli především co nejširší možnosti
prezentace, ať již přímo na výstavišti, v rámci dopro-
vodných akcí či prostřednictvím služeb mediálních
partnerů. A jsou-li tímto představeny návštěvníkům zají-
mavé exponáty, je hlavní cíl veletrhu splněn. Přirozeně
nelze každý rok čekat záplavu technických novinek,
to je i v době prudkého nárůstu nových technologií
poněkud pošetilá představa, ale neméně zajímavé
a poučné je sledování jejich aplikací a přínosu v pro-
vozu - a tady má každoroční kontinuita možnosti sdě-
lování zkušeností své opodstatnění.

Jiná je situace u doprovodných odborných akcí,
které koncipujeme vždy s konkrétním cílem. Zásadní
změna oproti dosavadním ročníkům spočívá v tom,
že budou pouze dvě, ovšem jedna z nich (konference)

ve dvoudenní podobě. Právě zde jsme se rozhodli
pro změnu oproti tradičním pojetím předchozích kon-
ferencí. Předešlé dva roky se totiž konaly vždy dvě
samostatné akce zaměřené jednak na problematiku
vysokorychlostních tratí a jednak na regionální dopravu
a související otázky. Loni byl program navíc oboha-
cen také o příspěvky zahraničních hostů. To se stalo
impulsem pro určitou analýzu směřování a možností
kolejové dopravy v našich podmínkách, přičemž jsme
s přihlédnutím k jejich vzájemnému doplňování téma-
ticky sloučili dálkovou a regionální dopravu do jednoho
celku.

Konference nese název „BUDOUCNOST železniční
osobní dopravy v ČR“ a je věnována jednak základní
strategii rozvoje dálkové i regionální dopravy, požadav-
kům, zapojení regionů, koordinaci, interoperabilitě,
ale i architektonickému začlenění do měst a krajiny atd.
Kromě příspěvků uvedených na pozvánkách zazní také
diskusní příspěvky dalších odborníků.

Následující odborný seminář „Nové trendy v oblasti
infrastruktury a kolejových vozidel“ již pokračuje přesně
v duchu předchozích ročníků. Cílem je opět přinést nej-
novější technické poznatky v co nejširší okruh tech-
nické veřejnosti - takových příležitostí totiž není nikdy
dost. Obsahově je seminář tentokrát zaměřen na
vozidla i na infrastrukturu.

Na závěr se vraťme zpátky na výstaviště. Své expo-
zice zde budou mít všichni tradiční vystavovatelé a snad
si mohu dovolit být namátkově a za pomoci abecedy
i konkrétnější - na venkovní ploše to znamená počínaje
společností Agri Fair s jejími posunovadly (mimocho-
dem demonstrovanými také na lokomotivě řady 184
dopravce SD - Kolejová doprava), přes společnosti
CZ LOKO, České dráhy, ČD Cargo, Ostravské opravny
a strojírny (novinka v podobě vozu Falnss), PRAGOIMEX
(VarioLF plus), až po společnosti SaZ Sázava s dvou-
cestnými vozidly a další zajímavou technikou, Siemens
a ŠKODA TRANSPORTATION. Pokud k tomuto struč-
nému výčtu ještě dodám názvy TRAXX a Maxima, je

zasvěceným zřejmé, že poprvé se na Czech Raildays
setkají s výrobky firem Bombardier a Voith, přičemž
v prvním případě hledejte souvislost s nedávnou
homologací dieselové verze na kolejích SŽDC, ve
druhém pak úzkou vazbu na průlomovou událost ve
společnosti LOSTR - podpis licenční smlouvy na
výrobu těchto lokomotiv.

Nemohu opominout další společnosti zaměřené
na komponenty pro vozidla, infrastrukturu, na údržbu
kolejového svršku atd. atd. Jejich výčet je dlouhý,
a proto mám jednoduché řešení - dovolte mi, abych
jménem všech pořadatelů a organizačních pracovníků
srdečně pozval širokou odbornou i laickou veřejnost
ke zhlédnutí toho nejnovějšího, co oblast železničního
průmyslu a průmyslu pro městskou kolejovou dopravu
nabízí, abych popřál úspěch nejen „domácím“ firmám,
ale aby s pocitem uspokojení odjížděli z Ostravy všichni
vystavovatelé i návštěvníci.

Ing. Stanislav Zapletal
manažer veletrhu

Veletrh Czech Raildays vstupuje do druhé desítky s nezmûnûn˘mi cíli -
propagace a popularizace moderní kolejové dopravy a ‰iroké prezentace
nejen ãeského Ïelezniãního prÛmyslu ve v‰ech jeho odvûtvích.
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Îelezniãní doprava v˘znamnû pfiispívá k rozvoji regionu

Ostrava dává zelenou tramvajové dopravû i Ïeleznici

Vážení čtenáři, návštěvníci veletrhu
Czech Raildays,

jsem potěšen, že Vás mohu pozdravit
a znovu po roce přivítat na jedenáctém
ročníku mezinárodního veletrhu Czech
Raildays. Vedení našeho statutárního
města i já osobně si velice vážíme
skutečnosti, že hostitelem největší spe-
cializované přehlídky drážní a kolejové
techniky v České republice je právě
Ostrava.

Když se v roce 2000 pořadatelé
z Českých drah, Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje a dalších
institucí rozhodli uspořádat premiérový
ročník železniční výstavy, asi netušili,
jak se jejich dítko bude mít po desátých
narozeninách čile k světu. Celkový počet
více než 50 tisíc návštěvníků a na 350
domácích a zahraničních vystavovatelů
dokládá, jaké prestiži se veletrh mezi
odbornou i laickou veřejností těší. Ke
cti pořadatelů slouží fakt, že na počtu
vystavujících firem ani na úrovni jejich
prezentace se nijak výrazně neodrazila
ani globální ekonomická recese. S jejími
dopady se úspěšně vyrovnává naprostá
většina významných producentů v ob-
lasti kolejové a drážní techniky včetně
tradičních vystavovatelů, mezi které patří
také ostravské společnosti ŠKODA
VAGONKA, OOS - Ostravské opravny
a strojírny, Trakce a další.

Není vůbec náhodou, že místem
konání Czech Raildays se od prvního
ročníku stala Ostrava. Historicky vý-
znamný železniční uzel je spolu s Morav-
skoslezským krajem součástí VI. multi-
modálního dopravního koridoru, který
spojuje Pobaltí, Polsko, Českou repub-
liku a Slovensko s jihem Evropy. Město,
v němž první vozy tramvajové dopravy
vyjely již v roce 1894 a které v hromadné
dopravě i na prahu nového století sází
na kolejová vozidla. Dopravní podnik
Ostrava, jeden z tradičních vystavovatelů
na veletrhu, dnes na území města a v blíz-
kém okolí provozuje přes 213 kilometrů
tramvajových linek, které křižuje na 280
tramvají. Ročně ve městě po kolejích
přepravíme více než 50 milionů cestu-
jících. Mezi projekty, kterým v Ostravě
dáváme zelenou, patří také cestování
po železnici v rámci systému městské
a regionální dopravy Esko.

Jako představitel hostitelského města
přeji pořadatelům a vystavovatelům plný
zdar 11. ročníku Czech Raildays, návš-
těvníkům mnoho nevšedních zážitků při
prohlídce špičkové drážní a kolejové
techniky. Hostům veletrhu od nás i ze
zahraničí pak příjemný pobyt v Ostravě.

Ing. Petr Kajnar
primátor statutárního města Ostrava

Širokou základnu Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje tvoří v sou-
časnosti více než 170 přímých členů.
Patří sem také řada podniků a institucí
zabývajících se výrobou kolejové tech-
niky a kolejovou dopravou jako takovou,
včetně společností České dráhy a ČD
Cargo. Podíl železniční dopravy na roz-
voji Moravskoslezského kraje je ne-
přehlédnutelný i díky uplatnění vědy,
výzkumu a inovací v rámci tohoto prů-
myslového odvětví - také tyto atributy
mají v regionu dlouholetou tradici. A to
od výroby kolejnic jako základního
prvku dopravní infrastruktury a dvojkolí
jako základního prvku kolejového vozidla
po stovky a tisíce subdodávek včetně
trakčních, řídicích a zabezpečovacích
systémů, potřebných pro příslušnou
dopravní infrastrukturu, výrobu doprav-
ních prostředků i pro samotný dopravní
provoz.

Významný je přitom podíl Sdružení
pro rozvoj Moravskoslezského kraje na
konkrétních projektech a výsledcích,
které s kolejovou dopravou souvisejí.
Pro příklady není třeba chodit daleko:
- urychlení modernizace II. tranzitního

železničního koridoru, který je součástí
VI. panevropského dopravního kori-
doru (realizováno);

- urychlení optimalizace Moravskoslez-
ské větve III. tranzitního železničního
koridoru, který je součástí důležitého
dopravního propojení se Slovenskem
(ve fázi realizace);

- optimalizace páteřních regionálních
tratí zejména v relaci Opava - Ostrava -
Český Těšín a také nasazení nových
vozidel do regionálního dopravního
systému.

Většina těchto projektů je součástí
Memoranda o spolupráci při řešení
dopravní obslužnosti a rozvoji železniční
infrastruktury v MS kraji z roku 2001
a jeho dodatku č. 1 z roku 2006, který
obsahuje i připravované kolejové napo-
jení ostravského mezinárodního letiště
v Mošnově. Na sestavení a podpisu
Memoranda se Sdružení zásadně podí-
lelo a od roku 2001 vede příslušnou
pracovní skupinu. Tento vývoj přitom
provázela řada nezbytných koncepčních
prací včetně aktuálně řešeného pro-
jektu perspektivní dopravní obslužnosti
MS kraje a začínajícího mezinárodního
projektu Baltic - Adriatic Transportation -
v něm je Sdružení zapojeno jako jediný
subjekt z České republiky s téměř
dvaceti dalšími evropskými partnery.

Na mezinárodní konferenci TRANS-
PORT, kterou Sdružení založilo při pří-
ležitosti 150 let příjezdu prvního vlaku
do Ostravy v roce 1997, je tato činnost
pravidelně vyhodnocována včetně do-
pravy silniční, letecké i vodní. Obdobně
vznikl u příležitosti Sdružením pořádané
mezinárodní konference „Železniční
koridory“ v roce 2000 také první ročník
původně nevelké a zastoupením spíše
regionální výstavy s názvem Czech
Raildays. Přejme tedy této akci stále
vzestupnou tendenci, protože perspek-
tivní železniční a také městská kolejová
doprava si pozornost určitě zaslouží.

Ing. Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj

Moravskoslezského kraje
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v Evropě, Rusku a v poslední době
zejména v Asii.

Pokud jde o oblast vozidlových apli-
kací, dodává Alfa Union dnes již klasické
přístroje z produkce bývalého ČKD, na
jejichž výrobu jsme exkluzivně zakoupili
příslušné know-how. Stěžejními jsou
však pro nás nově vyvinuté produkty,
jako řadiče, kolejnicové brzdy, spřáhla,
odpojovače atd., které se používají
v moderních vozidlech či výzbrojích
tuzemských výrobců - CZ LOKO,
PRAGOIMEX a ŠKODA TRANSPOR-
TATION; zmínit musím i dodávky řadičů
pro společnost Cegelec jako součást
zakázky modernizace tramvají pro
Vídeň.

S kontroléry, elektromagnetickými
brzdami a spřáhly naší výroby se můžete
setkat u všech tramvají řady 14 T (pro-
jekty Praha, Brno, Wrocław) i nového
typu 15 T ForCity (Praha, Riga). Tyto
dodávky jsou pro nás významné pře-
devším proto, že velikost zakázky (250
tramvají 15 T jen pro Prahu) byla obrov-
ským lákadlem pro všechny známé
světové výrobce těchto komponentů.

Před několika lety navázala Alfa Union
úzkou technickou a obchodní spolu-
práci s jedním z neznámějších světo-
vých výrobců komponentů pro kole-
jová vozidla, mnichovskou společností
Schaltbau. Jedním z výsledků této
spolupráce byla dodávka řadičů HH260
s lineárním pohybem řídicí rukojeti pro
nejmodernější vozidla metra dodávaná
společností Mitsubishi (např. projekt
Barcelona aj.). Tato spolupráce má své
pokračování, jedním z odběratelů nej-
novějších řadičů typu HH245 je společ-
nost Bombardier pro projekt nového
metra v indickém Dillí. Vzhledem k tomu,
že naše řadiče procházejí nejen ná-
ročnou výstupní kontrolou ve výrobním
závodě, ale i velmi důslednou kontrolou
výše zmíněných odběratelů, nesmírně
si vážíme slov uznání za technické řešení
i kvalitu provedení, stejně jako zájmu
na pokračování spolupráce na dalších
projektech.

V nedávné době jsme učinili jedno
zásadní rozhodnutí, jehož přijetím jsme
rozšířili již zaběhnutou výrobu kompo-
nentů pro stejnosměrnou oblast (tram-
vaje, metro, dieselelektrické lokomotivy)
také na dodávky pro kolejová vozidla
na 15 kV a 25 kV AC. Hned pro začátek
jsme se zaměřili na jeden z nejnároč-
nějších výrobků - vakuový vypínač. Náš
výrobek dostal typové označení CVB
a je určen jak pro nová vozidla, tak i jako
přímá náhrada za velmi často použí-
vané tlakovzdušné vypínače typu DBTF
a vakuové pneumatické vypínače BVAC,
a to bez mechanické úpravy střechy.
Jeho technická specifikace jej výrazně
odlišuje od dosavadních známých pro-
duktů; jeho zásadní technické a provozní

přednosti ocení jak výrobci vozidel, tak
jejich uživatelé. Přístroj úspěšně vyhověl
typovým zkouškám podle norem EN
včetně dalších rozšířených testů, jimiž
byla odzkoušena funkce a spolehlivost
i při extrémních podmínkách při teplotě
až -50 0C. V současné době již byly
ukončeny i některé z provozních zkou-
šek (DB, MÁV) a po bezproblémovém
zkušebním provozu je ve stádiu přípravy
jejich oficiální vyhodnocení.

A pozvánka na konec - přijďte si
prohlédnout nový technicky pokrokový

Spoleãnost Alfa Union vykazuje od svého zaloÏení v roce 1997 stabilní
rÛst obratu i dal‰ích rozhodujících ekonomick˘ch ukazatelÛ.

výrobek společnosti Alfa Union na náš
stánek na veletrhu Czech Raildays.
Rádi Vám (nejen) o něm podáme i další
informace. Najdete nás na našem
tradičním místě v hale A1 na stánku
A1-03.

Ing. Milan Barták
generální ředitel

a předseda představenstva
Alfa Union, a. s.

Zmapovat v současné době prostředí
prakticky jakéhokoli výrobního průmy-
slového podniku a současně si nepostě-
žovat na hospodářskou recesi je takřka
nemožné. Pojem krize se stal jedním
z nejfrekventovanějších a jakkoliv je
často zástupně vztahován jako pomyslná
omluvenka i pro zdůvodnění případů
s jiným meritem, je také nepopulárním
synonymem pro omezování výroby,
uzavírání celých provozů, propouštění
a zostřenou situaci na trhu. Zcela při-
rozeně se důsledky celosvětové hospo-
dářské recese odrazily i ve společnosti
Alfa Union, a to v podobě znatelného
poklesu tuzemských zakázek nebo
exportu do teritorií, jako jsou pobaltské
státy, Maďarsko apod.

S přihlédnutím k předchozím řádkům
byl s mírnou nadsázkou přímo zázračný
rok 2008, kdy prudce naskočil obrat
o téměř 25 % proti původně plánova-
nému budgetu především díky mimo-
řádně velké zakázce spolupracující ame-
rické společnosti Brookville Equipment
na rekonstrukci historických tramvají
v New Orleans. Srovnání s následujícím
„hubeným“ rokem 2009 je již odrazem
zásadně zhoršené hospodářské situace,
v jejímž důsledku se i obrat naší spo-
lečnosti propadl o 20 %. Při zohlednění
předchozího mimořádného úspěchu
však dosažený obrat za rok 2009 stále
odpovídá trendu ustáleného nárůstu
prodeje výrobků s logem Alfa Union.

V konečném důsledku tak celosvě-
tová situace nemá dramatický dopad
na hospodářské výsledky naší společ-
nosti, a tím ani na její rozvoj včetně
personální a investiční politiky. V těchto
faktech se odráží pozitivní výsledek naší
podnikové strategie; odraz naší síly lze
spatřit v nových výrobcích, které se na
trhu velmi dobře prosazují i v tvrdé kon-
kurenci nabídky renomovaných světo-
vých dodavatelů po technické, kvalita-
tivní i cenové stránce. To je výsledek
nejen naší podnikatelské filozofie, ale
také značných investic do technického
rozvoje a úspěšné obchodní politiky.

Alfa Union je tak dnes i přes svou
relativně krátkou historii známá nejen
čtenářům odborného tisku, ale přede-
vším širokému okruhu výrobců a uživa-
telů vozidel pro železniční a městskou
dopravu jako přední specializovaný
výrobce špičkových trakčních kompo-
nentů pro kolejová vozidla.

Významnou skupinu tvoří v naší pro-
dukci výrobky pro pevná trakční zařízení
(odpojovače a silové kontakty) - naše
přístroje jsou nasazovány ve stejnosměr-
ných rozvodnách největších výrobců.
Jmenovat mohu zejména německé firmy
Balfour Beatty Rail, Siemens, dále GE
Power nebo petrohradskou NIIEFA
ENERGO, tedy společnosti, které se
podílejí na většině velkých projektů

Odpojovač 6 kA
pro pevná trakční
zařízení.

Generální ředitel společnosti Ing. Milan Barták s prezidentem společnosti
Brookville Equipment Larrym J. Conradem při roll outu první rekonstruované
tramvaje.

Řadič HH245
pro Metro New Delhi.

Vakuový vypínač CVB
pro lokomotivy pracující
na napětí 25 kV 50 Hz.
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Všem, kteří se pohybují ve sféře
nákladní železniční dopravy, není zapo-
třebí společnost LOSTR sáhodlouze
představovat. Její historie se datuje již
od druhé poloviny 19. století, konkrétně
od roku 1873. Realizace projektu dílen -
opravny lokomotiv pozvedla životní úro-
veň tehdejších obyvatel Loun i bezpro-
středního okolí. Postupně zde vyrostl
opravárenský areál o rozloze 11 000 m2

a celá nová kolonie dělnických domků -
ta nejenže je dnes stále obydlená, ale
je považována za architektonickou perlu
města.

Výrobní program společnosti doznal
významných změn až v 50. a 70. letech
minulého století, kdy byly ukončeny
nejprve opravy osobních vozů a poté
i parních lokomotiv. Od té doby se firma
specializovala na opravy nákladních vozů
a kromě toho i na výrobu atypických
konstrukcí v podobě přesuven a točen.
Po společenských změnách a firemní
restrukturalizaci koncem 20. století se
k opravám vozů postupně připojila také
jejich novovýroba.

V průběhu několika let si LOSTR
vydobyl přední postavení na evropském
železničním trhu. V ústeckém kraji je
jedním z největších zaměstnavatelů.
I současná světová finanční krize se
všemi svými důsledky jako by se firmy
nedotkla. Naopak - v lednu 2010 přišel
doslova průlomový okamžik, když byla
s německým koncernem Voith uzavřena
exkluzivní licenční smlouva na výrobu
moderních diesel-hydraulických loko-
motiv; smlouva je na dobu neurčitou.
Současně budou investovány nemalé
prostředky na vybudování zázemí za úče-
lem aplikace nejmodernějších výrobních
procesů a technologií.

Po podpisu smlouvy mezi firmami
LOSTR a Voith se rozběhl první kon-
krétní projekt na realizaci výroby lokomo-
tiv Maxima 30 CC. „Nastartování“ celého
projektu vysvětluje Petr Bielik, vedoucí
strategického rozvoje společnosti:
„Německý výrobce bude do lokomotiv
dodávat tři komponenty - spalovací
motory, hlavní převodovky a rozvodné
skříně. Ostatní části včetně finální
montáže a uvedení do provozu má
na starosti naše společnost. Na výrobu
prototypu, který by měl výrobní halu
opustit na konci roku 2010, bude do-
hlížet tým zaměstnanců Voith Turbo
Lokomotivtechnik (VTLT). Realizační
týmy obou firem se budou setkávat
každý měsíc, střídavě ve výrobních
provozech firmy LOSTR, nebo Voith.

K úplně prvnímu setkání došlo hned
v lednu v Kielu. Jeho prioritou bylo
stanovení harmonogramů projektu
a nastavení pravidel jednotlivých
schůzek.“

LOSTR již eviduje několik zájemců
o lokomotivy, jež v dohledné době vyje-
dou z lounských výrobních hal. Proč je
o ně takový zájem? Výhody jsou nasna-
dě. V první řadě to jsou základní výhody
dieselhydraulického přenosu - vysoká
spolehlivost, jednoduché ovládání,
dlouhá životnost, snadná údržba, odpo-
vídající výkon. Objem nádrže 10 000 litrů
je předpokladem pro dostatečně velký
akční rádius. Maximální rychlost se pohy-
buje od 120 do 160 km/h. Díky tomu
nabízí Maxima ojedinělé provozní a do-
pravní možnosti v horním výkonovém
rozsahu. Její parametry včetně minimál-
ních dopadů na životní prostředí ji pře-
durčují pro využití v nákladní i osobní
dopravě na regionální i dálkové úrovni.

V současné době rozpracovaný pro-
jekt pokračuje bez komplikací. První
komponenty pro Maximu budou vy-

robeny na počátku léta. Pozornost
LOSTRu je upřena jak na kvalitu, tak
i na úspěšné absolvování provozních
zkoušek první vyrobené lokomotivy.

Vedle tohoto projektu však kontinu-
álně pokračují vývoj a výroba z vlastního
uceleného portfolia. Firma vlastní novou
linku na výrobu cisteren, kde v průběhu
minulého roku vyrobila výhradně vlast-
ními kapacitami čtyři nové typy vozů.
Na obzoru je výroba zcela nového typu
výsypného vozu pro přepravu obilí
a výsypného vozu pro přepravu štěrku.

Vše, co bylo uvedeno výše, se daří
realizovat také díky faktu, že společnost
LOSTR zaměstnává kvalifikované za-
městnance, kteří jsou její největší de-
vízou. Průběžně jim umožňuje další
sebevzdělávání a seberealizaci. Stranou
nezůstává ani péče o zázemí v podobě
nejčerstvější generace pracovníků.
Firma se věnuje studentům na uči-
lištích, středních odborných školách
i univerzitách formou poskytování sti-
pendií a umožněním absolvování pro-
vozní praxe, zadáváním ročníkových,

bakalářských a diplomových prací a od-
bornou pomocí při jejich zpracování.
Připravuje si tak nejen budoucí techniky
a konstruktéry, ale i další pracovníky
s předpokladem kvalifikovaného zvlád-
nutí náročných úkolů.

Dnes je LOSTR se svými cca 700
zaměstnanci největším zaměstnavatelem
v regionu. Vedle snahy o otevřené vztahy
patří k hlavním devízám snaha o udržo-
vání partnerských vztahů se všemi
zákazníky, dodavateli i se státní správou.
Nedílnou součástí firemní strategie
jsou politika jakosti a environmentální
politika jako základní kameny podnikání.
Prvořadým cílem této stabilní firmy je
v současnosti důsledné zvyšování kva-
lity nad evropský standard a rozšíření
působnosti. Určitě se o tom budou moci
přesvědčit i návštěvníci letošního ročníku
Czech Raildays, s nimiž se těšíme na
shledanou.

LOSTR, a. s.

Pfiední evropsk˘ v˘robce Ïelezniãních nákladních vozÛ a náhradních dílÛ
s dlouholet˘mi zku‰enostmi v oblasti v˘roby, oprav a modernizací vozÛ
a lokomotiv, stabilní firma s neãekan˘m potenciálem - LOSTR.
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Červen a Ostrava - toto spojení se
již stalo synonymem pro veletrh Czech
Raildays, který se díky předchozím
deseti ročníkům dostal do povědomí
široké veřejnosti nejen jako akce, jejímž
cílem je dopravní techniku a technolo-
gie nakoupit či prodat, ale rovněž jako
rozsáhlé setkávání profesních odbor-
níků. Na výstavišti, na odborných kon-
ferencích a seminářích, ale i na dalších
doprovodných akcích dochází k inten-
zivnímu kontaktu dopravců, výrobců,
škol, projekčních organizací, krajských
i státních orgánů a dalších institucí. V tom
spočívá jedinečnost a hlavní přínos
Czech Raildays. I my se do Ostravy pra-
videlně těšíme na setkání s našimi part-
nery, na dny plné důležitých jednání
a diskusí. Tématu, které chceme pre-
zentovat letos, bych rád věnoval také tuto
přímluvu. Je to téma dvou železnic.

Ještě nedávno působila železnice
jako celek. Někde jezdila pomaleji, jinde
rychleji, někde vozila více cestujících,
jinde méně. Přesto působila dojmem
jednotné struktury. Rok od roku se však
stále více polarizuje. Na některých tratích
se můžete potkat se železnicí minulosti.
Tedy s infrastrukturou vybudovanou
i před více než 150 lety, s vozidly a tech-
nologiemi ze šedesátých a sedmdesá-
tých let minulého století. Taková želez-
nice se stává těžce dýchavičnou v sou-
těži se stále novějšími silnicemi a jejich
automobily, s letišti a jejich letadly a pro
slabé využití se dostává za okraj meze
rentability.

V kontrastu s tím existují ovšem také
tratě a vlaky, jež si na nedostatek zájmu
cestujících a přepravců nemohou stěžo-
vat. Jsou moderní, hospodárné a žá-
dané. Přece však mají také problém -
neumí vyhovět všem. Jedna z příčin
spočívá ve změnách osídlení. Jedena-
dvacáté století nezastavilo migraci oby-
vatelstva z venkova do měst, vyvolanou
širší nabídkou pracovních příležitostí.
Celosvětově žije ve městech více než
50 % lidí, v České republice činí tento
podíl až 70%.

Tento efekt je však nežádoucí - růst
měst nemůže pokračovat do neko-
nečna, stejně tak je důležitým politickým
úkolem stabilizace venkova. A právě
řešení dopravní obslužnosti je jeho
součástí. V současnosti je však nutno
respektovat fakt, že města generují pře-
pravní poptávku po městské, příměst-
ské i dálkové dopravě osob stejně jako
po dopravě nákladní. Důsledky zmiňo-
vaného trendu jsou patrné i v ČR - tratě
vycházející z velkých měst jsou v sou-
časnosti tak zatíženy souběhem těsného
sledu příměstských osobních zastáv-
kových vlaků a dálkových spojů, že pro
nákladní vlaky mnoho volných tras
nezbývá. Přitom převzetí nákladní do-
pravy z přetížených dálnic a silnic na
železnici je základním cílem evropské
dopravní politiky.

Východiskem je výstavba nových
příměstských radiál, které se následně
po propojení promění v síť vysokorych-
lostních železnic. To není fikce, to je
nutnost. Avšak do doby, než se zvětší
kapacita železniční sítě výstavbou
nových tratí, je nezbytné zvládnout zvy-
šující se přepravní nároky na dosavad-
ních tratích. Řešení na straně tratí i na
straně vozidel je dnes již nasnadě.
Událostí zásadního významu v ČR bude
v nejbližších letech naplňování národního
implementačního plánu ERTMS, tedy
vybavení tratí národních železničních
koridorů rádiovým spojením GSM-R
a zejména evropským vlakovým zabezpe-
čovačem ETCS druhé aplikační úrovně.
Kromě primárního přínosu v oblasti bez-
pečnosti železniční dopravy a celoevrop-
ské kompatibility přináší tato technika
nástroje ke zvýšení propustnosti tratí.

A to je možnost přicházející v pravý
čas pro řešení aktuálního stavu na tratích
v okolí velkých měst. Promyšlené využití
ETCS je pro nejbližší období základním

nástrojem k uspokojení přepravní po-
ptávky na nejexponovanějších traťových
úsecích. Vedení evropského koridoru E
ze západní Evropy na jihovýchod přes
ČR zdůrazňuje význam těchto kroků
a je příležitostí k jejich naplnění.

Další cesta vedoucí ke zvýšení
výkonnosti železniční dopravy na silně
zatížených tratích je na straně samotných
vozidel. V segmentu EC a IC vlaků jde
především o orientaci na vozidla umož-
ňující plně využívat traťové rychlosti na
modernizovaných koridorech. V součas-
nosti je to 160 km/h, po instalaci ETCS
se limit rychlosti posune k hodnotě
200 km/h. Cílem však není jen rychlost
samotná, ale i péče o pohodlí a bez-
pečnost cestujících - kvalitní podvozky,
vysoce účinné brzdy, pevné a tlakotěsné
vozové skříně. Představitelem nejnověj-
šího trendu v oblasti komfortní a zároveň
ekonomicky výhodné rychlé osobní
dopravy na modernizovaných tratích
jsou netrakční jednotky. Vozidla tohoto
typu, Viaggio Comfort, úspěšně zavedly
v Evropě Rakouské spolkové dráhy
(ÖBB) pod názvem railjet.

Při naplňování cíle zvýšení propust-
nosti tratí je jednou ze základních úloh
také zvyšování cestovní rychlosti osob-
ních zastávkových vlaků. Nástrojem je
odklon od tradičních vlaků tvořených
lokomotivou se samostatnými vozy
a zavedení nízkopodlažních elektrických
jednotek s pohonem většiny dvojkolí
a s elektrickou výzbrojí na střeše. Díky
vysoké akceleraci i deceleraci, stejně
jako rychlou výměnou cestujících díky
bezbariérovosti nástupu a výstupu dosa-
hují taková vozidla cestovní rychlosti
výrazně vyšší. Pro jízdu ve sledu s pro-
jíždějícími rychlíky je to velmi důležité.
Tyto principy zcela naplňují elektrické
jednotky typu Desiro MainLine (ML).
O atraktivnosti nového řešení svědčí
rozhodnutí Belgických železnic o náku-
pu 305 třívozových jednotek tohoto typu,
z toho přibližně dvě třetiny pro systém
3 kV a zbytek pro systémy 3 kV a 25 kV
(s transformátorem a usměrňovačem,
tedy v podstatě s měnírnou na střeše
vloženého vozu).

Předpokladem pro to, aby i nákladní
vlaky mohly jezdit v souběhu s intenzivní
osobní dopravou a nemusely dlouhé
hodiny čekat v nácestných stanicích na
ukončení dopravní špičky, je zvýšení
jejich rychlosti a akcelerační schopnosti.
Současným evropským trendem je zvý-
šení měrného výkonu nákladních vlaků
z tradiční hodnoty 1,5 kW/t na 3 kW/t.
To znamená použití lokomotiv třídy
6 MW k dopravě nákladních vlaků
o hmotnosti okolo 2 000 t. Vytvoření
a zahájení sériové výroby lokomotiv
ES64F4 ve variantě M, tj. vybavené linio-
vým vlakovým zabezpečovačem a při-
způsobené infrastruktuře železnic v ČR,
je zásadním krokem pro uplatnění tohoto
trendu také zde.

Uvedené příklady dokládají, že nové
technologie nabízejí řadu efektivních
řešení pro akutní zvýšení zatížitelnosti
vysoce exponovaných tratí. K tomu
můžeme z další části spektra připočítat
další řešení, která zvýší kvalitu a atrak-
tivitu železnice, a tím k ní přivedou cestu-
jící i přepravce. Úspěch vozidel Desiro
Classic, která do regionální dopravy
vnesla standardy kvality cestování
známé spíše z dálkových vlaků na hlav-
ních tratích, spočívá nejen v přilákání
nových cestujících, ale paralelně s tím
i vyšší tržby, a tím i vyšší hospodárnost.
To je i do budoucna velmi důležitý trend.

Těším se na setkání v Ostravě se
čtenáři Veletržních novin, s návštěvníky
veletrhu, s partnery. Těším se na dialog
a společné hledání optimálních řešení.

Ing. Jan Maj
ředitel divize Mobility

společnosti Siemens, s. r. o.

Znaãka Siemens je symbolem pro technologie úspû‰nû smûfiující k vy‰‰í
efektivnosti a v˘konnosti kolejové dopravy.
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Od vzniku Správy železniční dopravní
cesty (dále jen SŽDC), státní organizace,
k 1. lednu 2003 byl patrně nejdůleži-
tějším rok 2008. V průběhu jeho první
poloviny se podařilo připravit a schválit
novelu zákona číslo 77/2002 Sb., na
jejímž základě převzala SŽDC od
1. července téhož roku od ČD, a. s.,
funkci provozovatele dráhy celostátní
i drah regionálních ve vlastnictví státu.
Souběžně došlo i k převodu potřebných
materiálních, technologických a perso-
nálních kapacit. I celá řada dalších aktivit,
nevyjímaje zpracování jízdních řádů,
přešla pod pravomoc naší organizace.
Tímto zásadním krokem byla u SŽDC
výrazně posílena funkce manažera
infrastruktury. Navíc může SŽDC ko-
nečně zabezpečovat veškeré činnosti
v oblasti zajištění provozuschopnosti
železniční dopravní cesty vlastními
kapacitami. To vše přineslo také vyšší
podíl naší zodpovědnosti za její stav
i maximální bezpečnost provozu. Spolu
s dalšími připravovanými změnami jde
nepochybně o krok k vytvoření rovných
podmínek pro všechny dopravce, krok
k větší transparentnosti a v konečném
důsledku i krok k větší efektivitě želez-
nice jako celku.

Důležitá je také činnost SŽDC v ob-
lasti přípravy a realizace investičních
akcí na železnici. V současné době již je
dokončena většina významných staveb
na tranzitních železničních koridorech;
souběžně se daří realizovat řadu staveb
racionalizačního charakteru, jejichž
výsledkem je snížení provozních nákladů
na vybraných tratích. V oblasti bezpeč-
nosti se nepochybně pozitivně proje-
vují každoroční investice do zabezpe-
čení úrovňových křížení železnice se
silničními komunikacemi.

Z pohledu financování investic se
výrazně zvýšil podíl staveb, pro něž
čerpáme finanční prostředky z fondů EU.
Jako první se právě SŽDC podařilo
dosáhnout schválení dotací z Fondu
soudržnosti Operačního programu
Doprava Evropskou komisí u tzv. velkých

staveb (nad 50 milionů EUR). Konkrétně
se jedná o stavby „Optimalizace trati
Benešov - Strančice“ (úsek IV. tranzit-
ního železničního koridoru), „Elektrizace
trati Letohrad - Lichkov“ a „Modernizace
trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, I. část,
úsek Doubí u Tábora - Tábor“. Schválení
již třetí železniční stavby je dokladem
snahy Evropské unie zvýšit konkuren-
ceschopnost železnice vůči ostatním
způsobům dopravy.

SŽDC se stala také garantem a inves-
torem výstavby všech čtyř tranzitních
železničních koridorů:
- I. tranzitní železniční koridor v úseku

hranice se SRN - Děčín - Praha -
Česká Třebová - Brno - Břeclav - hra-
nice Rakouska je v provozu od roku
2004. Jeho celková délka činí 457 km.
V rámci modernizace bylo rekonstruo-
váno 381 km tratí. Pro napojení I. ko-
ridoru na Slovensko byla modernizo-
vána také trať Břeclav - Lanžhot;

- II. tranzitní železniční koridor Břeclav -
Přerov - Bohumín - Petrovice u Kar-
viné - hranice s Polskem byl dokončen
v roce 2004. Celková délka je 206 km,
modernizováno bylo 195 km;

- III. tranzitní železniční koridor tvoří
trasa státní hranice se Slovenskem -
Mosty u Jablunkova - Dětmarovice -
Přerov - Česká Třebová - Praha -
Plzeň - Cheb - státní hranice se SRN.
Na rameni Mosty u Jablunkova -
Dětmarovice probíhají v současnosti
práce na stavbě „Optimalizace trati
státní hranice Slovenska - Mosty
u Jablunkova - Bystřice nad Olší“
s předpokládaným dokončením v roce
2011 a na stavbě „Optimalizace trati
Bystřice nad Olší - Český Těšín“ s před-
pokládaným dokončením v roce 2012.
Projektuje se však také třetí stavba
„Optimalizace trati Český Těšín - Dět-
marovice“. Na rameni Přerov - Česká
Třebová jsou již všechny stavby
dokončeny a celý úsek je v provozu.
Na úseku Praha - Plzeň pokračuje
stavba „Optimalizace trati Beroun -
Zbiroh“ s předpokládaným dokonče-

Stavíme na tradici - vytváfiíme budoucnost. Správa Ïelezniãní dopravní
cesty je v duchu svého motta moderním manaÏerem Ïelezniãní infra-
struktury âeské republiky, jehoÏ posláním je nabízet v‰em dopravcÛm
kvalitní a bezpeãnou infrastrukturu.

ním v roce 2011; v květnu 2009 byla
zahájena také stavba „Optimalizace
trati Zbiroh - Rokycany“ s předpokláda-
ným termínem ukončení v roce 2012.
V letošním roce by měla být zahájena
stavba „Modernizace trati Rokycany -
Plzeň“. Pokračují projektové práce
na průjezdu uzlem Plzeň a na úsek
Praha - Beroun. V dubnu 2009 byla
dokončena stavba „Optimalizace trati
Plzeň - Stříbro“, pokračují stavby
„Optimalizace trati Stříbro - Planá
u Mariánských Lázní“ a „Optimalizace
trati Planá u Mariánských Lázní -
Cheb“. Dokončení těchto dvou staveb
a tím i celé trati z Plzně do Chebu
se předpokládá v roce 2011. Celková
délka III. koridoru bez souběhu
s I. a II. koridorem činí 357,8 km.

- IV. tranzitní železniční koridor je veden
v trase státní hranice s Rakouskem -
Horní Dvořiště - České Budějovice -
Praha - Děčín - státní hranice se SRN,
přičemž úsek Praha - Děčín je shodný
s I. koridorem. V úseku Horní Dvořiště -
Praha byla v roce 2008 dokončena
stavba „Optimalizace trati Strančice -
Praha-Hostivař“ a v roce 2009 násle-
dovaly stavby „Optimalizace trati Horní
Dvořiště - České Budějovice“ a „Mo-
dernizace trati Veselí nad Lužnicí -
Tábor, 1. část, Doubí u Tábora - Tábor“.
Pokračují práce na stavbě „Optima-
lizace trati Benešov u Prahy -
Strančice“, která bude dokončena
v roce 2010. V květnu 2009 byla
zahájena stavba „Modernizace trati
Votice - Benešov u Prahy“ s předpoklá-
daným dokončením v roce 2013.
Na letošní rok je plánováno zahájení
staveb „Modernizace trati České
Budějovice - Nemanice“ a „Moder-

nizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí,
2. část, úsek Horusice - Veselí nad
Lužnicí“. Přitom pokračují také pro-
jektové práce na všech zbývajících
stavbách tohoto koridoru včetně pro-
jektů pro modernizaci úseků Praha-
Hostivař - Praha hl. n. a Praha hl. n. -
Praha-Smíchov, které propojí III. a IV.
koridor v pražském uzlu. Celková délka
IV. koridoru bez souběhu s I. korido-
rem je 216,2 km.

V návaznosti na modernizaci koridorů
probíhá paralelně i modernizace důleži-
tých železničních uzlů; dokončeny jsou
již průjezdy uzly Děčín, Ústí nad Labem,
Kolín, Choceň a Bohumín.

Mezi další významné investiční akce
patří elektrizace tratí. Dokončeny byly
úseky Ostrava-Svinov – Opava a Ostrava
hl. n. - Ostrava-Kunčice, zkvalitňující
příměstskou dopravu v ostravském
regionu. V roce 2009 byly do provozu
předány také nově elektrizované úseky
Letohrad - Lichkov, České Velenice -
České Budějovice, Zábřeh na Moravě -
Šumperk, Šatov - Znojmo a Lysá nad
Labem - Milovice. V přípravě jsou úseky
Brno - Jihlava a Otrokovice - Zlín -
Vizovice.

Výčet odvedené práce je sáhodlouhý,
ale nikoliv konečný. I do budoucna bude
SŽDC dělat vše pro zajištění vysoce
moderní a trendům doby odpovídající
dopravní cesty s cílem zvyšování kon-
kurenceschopnosti a atraktivity tohoto
bezpečného a ekologického způsobu
dopravy.

Ing. Jan Komárek
generální ředitel SŽDC
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Právě 150. výročí založení společ-
nosti ŠKODA se stalo impulsem pro
vznik následujícího rozhovoru s gene-
rálním ředitelem společnosti ŠKODA
HOLDING Ing. Tomášem Krskem.

Pane řediteli, vaše společnost prošla
v posledních letech několika význam-
nými změnami. Mohl byste čtenářům
v kostce přiblížit její současnou struk-
turu, pokud jde o kolejová vozidla?

Obor dopravního strojírenství pro-
chází ve ŠKODĚ dynamickým vývo-
jem. Protože má tato oblast celosvětově
obrovský potenciál, posílila skupina
Transportation v zájmu rozšíření portfolia
v nedávné době o společnosti Pars nova
(modernizace, rekonstrukce, opravy
a výroba kolejových vozidel), MOVO
(opravy a modernizace železničních
osobních vozů) a společnost Poll (výroba
elektronických systémů pro aplikace
ve výkonové elektronice). Již dlouho-
letými členy skupiny Transportation
v České republice jsou ŠKODA TRANS-
PORTATION (výroba tramvají a elektric-
kých lokomotiv), ŠKODA ELECTRIC
(výroba trakčních elektromotorů, poho-
nů a trolejbusů) a ŠKODA VAGONKA
(výroba příměstských vlakových jednotek
a motorových vozů). V neposlední řadě
sem patří také výzkumné a vývojové cent-
rum kolejových vozidel zastoupené
společností VÚKV; v zahraničí jsou to
ruská společnost Sibelektroprivod
(výroba trakčních motorů a pohonů)
a maďarská společnost GANZ-ŠKODA
(výroba pohonů a trolejbusů).

Nové akvizice bezpochyby doplňují
a rozšiřují možnosti oboru dopravního
strojírenství ve Škodovce a zvyšují
konkurenceschopnost - to ale určitě
nepovažujete za jedinou cestu k úspě-
chu...

Určitě ne. V oblasti dopravního stro-
jírenství se ŠKODA mimo jiné soustře-
ďuje i na modernizaci vlastní výrobní
základny. Například od loňského roku
slouží výrobě v hlavním plzeňském areálu
zcela nové haly včetně podpůrného
administrativního centra. Naši odborníci
tak mají pro svoji práci to nejmodernější
zázemí. I to nám pomáhá udržet si
významnou pozici, kterou ve střední
Evropě máme.

Jednou z posledních novinek, s níž
se již setkávají cestující v pražské
MHD, je nízkopodlažní tramvaj ŠKODA
ForCity. Má již nějaký ohlas i na
zahraničních trzích?

V Praze se tato zcela nízkopodlažní
vozidla stanou v dohledné době páteří
tramvajové dopravy. Pohodlnou jízdu, ale
i samotný nástup a výstup ocení bez-
pochyby všichni cestující. Dvě stě pade-
sát nových tramvají kapacitně nahradí
pět set dosluhujících vozů T3.

První zakázku na tramvaj ForCity
získala ŠKODA TRANSPORTATION již
i v zahraničí; v loňském roce byl sjednán
s Lotyšskem kontrakt, podle nějž vyro-
bíme pro město Riga dvacet tramvají,
s opcí na dalších 32 vozů. V Rize jsou
tramvaje důležitou součástí systému

veřejné dopravy. Oproti pražským tram-
vajím ForCity mají však tato vozidla
pochopitelně řadu úprav podle přání
zákazníka i odlišných technických pod-
mínek. Kromě širšího rozchodu je tak
součástí výbavy například plná klimati-
zace prostoru pro cestující; čelo vozidla
má také odlišný design. Barevné prove-
dení v kombinaci modré a bílé barvy
vychází ze schématu rižského doprav-
ního podniku.

Přenesme se z městských ulic do
železničního prostředí, protože většina
lidí má logo ŠKODA spojeno díky tra-
dici především s lokomotivami...

Mezi vlajkové lodi skupiny Transpor-
tation dnes bezesporu patří elektrické
patrové jednotky vyráběné v ostravské
ŠKODA VAGONCE nejen pro české,
ale dnes už také litevské a slovenské
cestující, přičemž ve stádiu příprav
jsou rovněž alternativy pro další evrop-
ské železnice. Zatím největší zahraniční
zakázkou jsou dodávky deseti jednotek
řady 671 a deseti vratných patrových
souprav pro slovenského zákazníka.
Export technicky vysoce náročného
produktu potvrdil úspěšně zvolenou pro-
zákaznickou strategii skupiny Transpor-
tation ve vývoji nových kolejových vo-
zidel.

Rostoucí zakázková náplň a zájem
dopravců o tato vozidla si v ostravské
společnosti vyžádaly rozšíření výrobní-
ho zázemí i s potřebným skladovacím
zajištěním. ŠKODA VAGONKA získala
v posledním období zajímavé zakázky
a úspěch očekává i v dalších výběrových
řízeních sledujících modernizaci evrop-
ských železnic.

Dalším klíčovým výrobkem jsou
vícesystémové lokomotivy ŠKODA 109E
z produkce ŠKODA TRANSPORTATION.
Díky úspěšnému vývoji a výrobě tohoto
stroje se ŠKODA po letech vrací k tra-
dičnímu oboru. Nová lokomotiva byla
poprvé slavnostně představena veřej-
nosti na veletrhu dopravní techniky
InnoTrans 2008 v Berlíně společně
s tramvají ForCity. Je určena pro provoz
na tratích v České republice, Německu,
Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slo-
vensku. České dráhy objednaly celkem
dvacet těchto lokomotiv s řadovým
označením 380; jde o první lokomotivu
ČD pro komerční provoz s rychlostí
200 km/h. Vynechat nemohu ani výrobky
šumperské společnosti Pars nova, ať
se již jedná o známé dvou- a třídílné
RegioNovy řady 814, které vznikly
rekonstrukcí přestárlých a nevyhovují-
cích motorových vozů řady 810, nebo
řídicí vozy vzniklé zásadní přestavbou
vyřazených vozů.

Laik má v povědomí v souvislosti
s drážní dopravou především vozidla
na kolejích. Ovšem patří sem také
trolejbusy a tato oblast není vaší spo-
lečnosti také cizí.

Máte pravdu - trolejbusy ze ŠKODA
ELECTRIC jsou tradiční součástí port-
folia škodováckých výrobků pro veřejnou
přepravu. Dnes slouží spolehlivě v řadě
českých i světových měst. Nízkopodlažní

Skupina Transportation spoleãnosti ·KODA HOLDING, v˘znamn˘ evrop-
sk˘ v˘robce vozidel pro mûstskou a Ïelezniãní dopravu, je dynamickou
a rychle rostoucí skupinou firem s více neÏ 150letou tradicí v˘roby.

trolejbusy se znakem ŠKODY mají ve
svém parku dopravní podniky např.
v Brně, Teplicích, Ústí nad Labem, Zlíně,
Plzni, Ostravě nebo Jihlavě. Další kon-
trakt byl v nedávné době podepsán
pro Opavu. Mezi evropské země, kam
ŠKODA ELECTRIC dodala resp. dodá
své produkty, patří Rumunsko, Bulhar-
sko a Itálie. V hledáčku společnosti jsou
ovšem i projekty v západní Evropě: napří-
klad v Portugalsku (kde už plzeňská
společnost uspěla ve městě Coimbra)
nebo ve Švédsku. Díky širokému port-
foliu výrobků a schopnosti vyjít vstříc
i specifickým požadavkům zákazníků
a obchodních partnerů je ŠKODA
ELECTRIC plně konkurenceschopná
i v mezinárodním měřítku.

Do jednoho rozhovoru vymezeného
formátem strany přirozeně nejde vtěs-
nat veškeré informace o aktivitách
vaší společnosti. Kde mohou čtenáři
získat další?

V první řadě je to samozřejmě náš
web, ale také firemní časopis a časopis
pro studenty. Pozvat vás také mohu
například na odborný seminář pořádaný
v rámci letošního ročníku veletrhu Czech
Raildays, kde zazní příspěvky „Vlaky
Push-Pull pro ZSSK, základní koncepce
a charakteristiky soupravy, aktuální stav
projektu“ a „Nové směry ve vývoji
trakčních pohonů“.

Děkuji za rozhovor.
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Pokyny pro vystavovatele
Místo konání

Veletrh se uskuteční v areálu nákla-
dového nádraží železniční stanice
Ostrava hl. n. Potřebné zázemí všem
zúčastněným vystavovatelům zajišťuje
výhodné prostorové uspořádání, ne-
zbytné technické vybavení areálu, roz-
šířená plocha s vyhrazenými místy
k parkování pro vystavovatele i ná-
vštěvníky, velmi snadná dostupnost
železniční i městskou dopravou atd.

Návštěvní doba

Úterý 15. 6. 2010
09.00 - slavnostní zahájení pro VIP
09.30 - 18.00

Středa 16. 6. 2010
09.00 - 18.00

Čtvrtek 17. 6. 2010
09.00 - 16.00

Po celou dobu konání jsou otevírací
hodiny určeny jak pro odbornou, tak
i pro laickou veřejnost. Otevírací doba
je závazná i pro všechny vystavovatele.

Doprovodné akce

Součástí oficiálních prezentací
budou odborný seminář „Nové trendy
v oblasti infrastruktury a kolejových
vozidel“ a konference „BUDOUCNOST
železniční osobní dopravy vČR“ s nos-
nými tématy tradičně úzce vázánými
na zaměření veletrhu a na aktuální
problematiku především veřejné kole-
jové dopravy. S jejich konkrétní obsa-
hovou skladbou se mohou zájemci
seznámit na www.railvolution.net/
czechraildays; případné dotazy smě-
řujte na adresu zapletal@railvolu-
tion.net.

11. ročník se koná 15. - 17. 6. 2010

MoÏnosti ubytování v Ostravû
Clarion Congress
Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava-Zábřeh
hotel@atom.cz
www.atom.cz
tel: (+420) 596 702 806

Mamaison Imperial Hotel
Tyršova 6, 701 38 Ostrava
him@imperial.cz
www.imperial.cz
tel: (+420) 599 099 099
fax: (+420) 599 099 599

HOTEL HARMONY CLUB
28. října 170
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
harmonyov@harmonyclub.cz
www.harmonyclub.cz
tel: (+420) 596 652 111
fax: (+420) 596 611 520

Hotel Maria***
Přívozská 23
702 00 Moravská Ostrava
objednavky@hotel-maria.cz
www.hotel-maria.cz
tel: (+420) 596 110 676 - 79
fax: (+420) 596 110 678

Hotel Sport Club
Čkalovova 18/6144
708 00 Ostrava-Poruba
hotel@sareza.cz
www.sareza.cz
tel.: (+420) 596 977 314
fax: (+420) 596 977 300

HOTEL NIKOLAS***
Nádražní 124, 702 20 Ostrava
prodej@nikolas.cz
tel: (+420) 596 134 000
fax: (+420) 596 134 162

HOTEL PALÁC ELEKTRA
Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava
recepce@palac-elektra.cz
www.palac-elektra.cz
tel: (+420) 595 133 644
fax: (+420) 595 133 625

HOTEL SAVOY
Macharova 16, 702 00 Ostrava
reception@hotelsavoy.cz
www.hotelsavoy.cz
tel: (+420) 596 134 090
fax: (+420) 596 134 100

HOTEL BRIONI
Stodolní ul. 8, 702 00 Ostrava
recepce@hotelbrioni.cz
www.hotelbrioni.cz
tel: (+420) 599 500 000

(+420) 607 150 000
fax: (+420) 599 500 199

Hotel Park Inn Ostrava
Hornopolní 3313/42
709 00 Ostrava
reservations.ostrava@
rezidorparkinn.com
www.vsb.cz/cz/sluzby/kam.htm
tel: (+420) 595 195 000, 509
fax: (+420) 595 195 555, 511

Pro všeobecné informace
ohledně ubytování a dopravy
v Ostravě kontaktujte:

Městské informační centrum
www.ostravainfo.cz
Ostrava - centrum, Nádražní 7/686
tel./fax: 596 123 913
mic@ostravainfo.cz

Ostrava - vestibul hl. nádraží
tel./fax: 596 136 218
cd@ostravainfo.cz

Prostor pro oficiální prezentaci
mohou jednotliví vystavovatelé využít
v předem nahlášených a s předstihem
zveřejněných hodinách. Opomenuty
nebudou ani další doprovodné tradiční
akce pro vystavovatele a významné
hosty. Jakékoliv dotazy k případné do-
objednávce plochy, organizaci veletrhu
a dalším záležitostem zašlete e-mai-
lem rovněž na adresu zapletal@ rail-
volution.net, případně na adresu
czechraildays@centrum.cz.

Inzertní katalog
prezentovaných firem

Všichni vystavovatelé stejně jako
účastníci konference a semináře obdrží
při prezentaci zdarma katalog prezen-
tovaných firem včetně CD s úplným
zněním včas dodaných a ke zveřejnění
schválených příspěvků odborných
akcí. Katalogy budou rovněž v prodeji
v průběhu veletrhu. V případě zájmu
bude možné si katalog závazně objed-
nat předem, výjimečně i po veletrhu.

Ubytování

Vzhledem ke každoroční velké po-
ptávce přinášíme přehled nejvýhodněj-
šího ubytování s možností jeho zajiš-
tění, hotely Clarion Congress Hotel
Ostrava a Mamaison Imperial Hotel jsou
již tradičními partnery veletrhu. Další
možnosti naleznete na www.railvolu-
tion.net/czechraildays v sekci „ubyto-
vání“. Veškeré další potřebné údaje
budou průběžně zveřejňovány rovněž
na výše uvedených internetových
stránkách.
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