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SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRA. Podle meteorologů máme velkou šanci, že letošní Štědrý den bude na sněhu. Bílá peřina pro někoho znamená 
radost, pro železničáře ale také starost. Kéž tedy proběhne vánoční provoz na kolejích bez problémů. FOTO MICHAL MÁLEK
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ples železničářů
na Vinohradech

Sváteční koncert 
na hlavním nádraží

Setkání odborů 
s managementem

Výstava fotografií 
na oslavu tenistů

Srdečně vás zveme 
na XVIII. reprezentač-

ní ples železničářů, který 
se koná v sobotu 30. ledna 
2010 od 20 hodin v Národ-

ním domě na Vinohradech 
v Praze. Informace o vstu-
penkách jsou k dispozici 
na sekretariátu Unie želez-
ničních zaměstnanců, tel. 
č. 972 233 142, e-mail uzz-
phasek@uzz.cd.cz. Večerem 
bude provázet herec a mo-
derátor Tomáš Krejčíř.

V  pátek 11. prosince se 
v prostorách nové odba-

vovací haly pražského hlav-
ního nádraží konal před-
vánoční koncert Symfo-
nického orchestru pražské 
konzer vatoře. Akci pořáda-
la společnost Grandi Stazi-
oni Česká republika, kte-
rá ve zmíněných prostorách 
provádí dlouhodobou re-
konstrukci.

Ve čtvrtek 17. prosin-
ce probíhá od 17 hodin 

ve stanici Ostrava-Svinov 
vernisáž výstavy fotogra-
fií Davis Cup 2009 a auto-
gramiáda tenisového repre-
zentanta Tomáše Berdycha. 
Autorem fotografií je Pavel 
Lebeda, známý český pro-
fesionální fotograf z oblas-
ti sportu. Na výstavě bude 
představeno 15 velkoformá-
tových fotografií ze čtyř da-
viscupových utkání v Čes-
ké republice, Chorvatsku 
a Španělsku. Expozice bude 
zdarma přístupná i během 
ledna 2010. Akce je poděko-
váním Českých drah, ofi-
ciálního dopravce našeho 
týmu, sportovcům za dosa-
žené druhé místo a skvělou 
reprezentaci ČR ve světě.

krátce

Veselá škola 
na kolejích
Děti ze základní školy 
v Krnově zažily vyučování 
v rychlíku. STRANA 2

Romantická trať 
do Osoblahy
Udělejte si čas na výlet 
po úzkorozchodné železnici 
ve Slezsku. STRANy 8, 9

Mikulášská jízda 
po praze
Předvánoční nadílka se 
rozdávala nejen na nádraží 
v Braníku. STRANA 5

Díky nově uzavřeným 
dlouhodobým smlouvám 
s jednotlivými kraji i Mi-

nisterstvem dopravy pro nás na-
stává nová situace, kdy můžeme 
plánovat naše podnikání na dobu 
podstatně delší než jeden rok. 
Vzhledem k hlubokým změnám 
v hospodaření, které jsme v po-
sledních dvou letech realizovali, 
se ČD mohou už příští rok dostat 
do černých čísel, a to i bez dříve 
používaných účetních triků.

Náš zákazník, náš pán
K věcem, které České dráhy hod-
ně zatěžují, bezpochyby patří za-

Veselé a šťastné Vánoce
Na konci roku se 
zamýšlíme nad tím, co 
se povedlo, co ne a jaké 
změny udělat. České 
dráhy mají za sebou 
sice nejúspěšnější rok 
v novodobé historii, ale 
aby nám tento trend 
vydržel, musíme ještě 
odvést kus práce.

S Železničářem 
do roku 2010
Podílejte se na změnách 
našeho týdeníku. 
Těšíme se na vaše tipy, 
názory a příspěvky.

Na tomto místě jste se 
pravidelně setkávali 

především s osobními tex-
ty ředitelů odborů nebo ná-
městků generálního ře-
ditele. Byly to články hut-
né a plné důležitých ofici-
álních informací. Refero-

valy o aktivitách jednotli-
vých úseků, o vývoji pro-
jektů, hodnotily výsledky 
a upozorňovaly na změny. 
Protože získat prostor v na-
šich informacemi přeplně-
ných novinách není snad-
né, využívám tento prostor 
v posledním letošním čísle 
Železničáře k poděkování, 
a to všem našim čtenářům, 
spolupracovníkům, dopiso-
vatelům a soutěžícím, ale 
i těm, kteří vkládají do Že-
lezničáře tolik důvěry, aby 
napsali své stížnosti a upo-
zornili na nedostatky. 

Podoba týdeníku Železni-
čář se sice v tomto roce vý-
razně změnila, ale jeho vý-
znam a účel zůstaly stejné. 
Jsou to stále firemní noviny, 
které informují o dění nejen 
z hlediska managementu, 
ale také jednotlivých praco-
višť a zaměstnanců. Velmi 
si vážím toho, že jste přijali 
týdeník v jeho nové grafic-
ké podobě kladně, že jej čte-
te a stále reagujete. I díky 
vám jsme získali významné 
ocenění v prestižní soutě-
ži firemních časopisů, které 
je pro nás všechny velkým 
úspěchem. Budu moc ráda, 
pokud se vás ještě víc zapojí 
do redakční práce. Přivítá-
me návrhy témat, těšíme se 
na vaše příspěvky a také vy-
jádření názoru. 

Chceme se ještě více při-
blížit vašim potřebám, 
a proto potřebujeme znát 
vaše přání a požadavky. Po-
kud máte zájem, vyplňte 
dotazník, který najdete pod 
tímto sloupkem, vystřihně-
te ho a pošlete do redakce. 
I díky vám tak bude příští 
rok Železničář o něco lepší.

Náš týdeník druhým 
nejlepším firemním 

periodikem 
v hodnocení 

CZECH TOp 100.

Sandra 
Chvojková
Šéfredaktorka 
týdeníku 
Železničář

dotazník

pokladna není bufet se zmrzlinou

Od dubna do konce prázdnin 
panovalo na zdejším ná-
draží provizorium. Jízden-

ky se kvůli tomu prodávaly u ná-
hradního výdejního okna z ulice 
před výpravní budovou. Samotný 
vestibul musel být uzavřen. „Ob-
čas si nás někdo z cestujících sple-
tl s bufetem a chtěl po nás limo-
nádu, sušenky nebo knedlík. Děti 
nás žádaly o zmrzlinu,“ vzpomíná 
s úsměvem osobní pokladní Milena 
Geisslerová na rušné čtyři měsíce. 

Staveniště vadilo spíš 
turistům než místním
Je paradoxní, že místní občané 
snášeli přestavbu relativně dob-
ře, naopak unavení turisté, kteří 
měli za sebou náročnou túru, si 
často stěžovali. „Nemohli se asi 

Když v železniční 
stanici Jablunkov-
Návsí skončily stavební 
práce, oddechli si 
cestující i zaměstnanci.

busů, abych neriskovala pozdní 
příchod. První vlak tu zastavu-
je čtyři minuty před pátou. Je to 
tak akorát, abych se mohla při-
pravit. Na odpolední se nastupuje 
deset minut po jedné a končí de-
set minut po deváté večer,“ říká 
pokladní a ještě pochválí výbor-
ný pracovní kolektiv. Navzájem 
si vycházejí vstříc i při obsazová-
ní směn, je-li to nutné. 

Placení kartou? 
Lidé si na to zvykají.
V Jablunkově-Návsí lze koupit 
jízdenky ve vnitrostátní přepra-
vě s veškerými slevami, včetně 

místenek na rychlíky a rezer-
vací na vlaky SC Pen-

dolino. Jízdenky na
Slovensko poskytu-
jí od dubna už jen 

v rámci malého po-
hraničního styku až po Ži-

linu. Novinkou je možnost pla-
cení kreditní kartou. Místní si 
na tuto službu postupně zvyka-
jí, mladí lidé to už ale berou jako 
samozřejmost.  IVAN SKuLINA

dočkat, až si ve vlaku sednou. Ale 
už je to za námi a máme krásné 
nádraží zářící novotou. Do Vá-
noc bychom měli ještě dostat 
nový nábytek,“ pochvaluje si 
nové pracovní prostředí Milena 
Geisslerová.

Největší provoz tu mají začát-
kem týdne, v pondělí a úterý. Děti 
jezdí do škol do Českého Těšína, 
Ostravy, Brna, Prahy, vracejí se 
na internáty. Hodně jich také do-
jíždí ze slovenské Čadce na zdejší 
střední odbornou školu a střed-
ní odborné učiliště. 

Na směnu chodí 
zásadně pěšky
Jak Milena Geisslerová pro-
zradila, na železnici pracu-
je už 35 let, z toho v Jablun-
kově jednatřicet. U dráhy za-
čínala v osmnácti letech na teh-
dejším Provozním oddíle Ostrava 
jako operátorka. Na ranní smě-
nu nastupuje už ve 4.40 h a zá-
sadně chodí pěšky. „Mám to 
z domu dvacet minut. Nerada se 
spoléhám na jízdní řády auto-

staralý vozidlový park. Uzavřené 
smlouvy nám umožňují snížit 
během deseti let průměrné stá-
ří našich vozů a hnacích jedno-
tek na 14 až 15 let, tedy zhruba 
na polovinu. To znamená investi-
ce v rozsahu zhruba 8 miliard ko-
run ročně, na které díky smlou-
vám i výsledkům našich úspor-
ných opatření budeme mít pro-
středky. Nebudeme tedy muset 
chodit s prosíkem za vládou.

Nic nám nebrání v dalších ná-
kupech klimatizovaných CityEle-

fantů nebo modernizovaných Re-
gionov. Budeme pokračovat v pro-
gramu humanizace rychlíkových 
vozů, který cestujícím přináší 
rychlé zvýšení kvality cestování. 

Dalším bolavým místem je 
vlastnictví a provoz nádražních 
a ostatních budov po celé re-
publice. Každoroční výdaje jen 
na běžnou údržbu těchto nemo-
vitostí jsou asi 280 milionů ko-
run, ale po letech zanedbává-
ní by i tak bylo potřeba několi-
kanásobně víc. Pouze malá část 

těchto nemovitostí si je schopna 
na svou údržbu vydělat na náj-
mech obchodních prostor. Pro-
to jsme se rozhodli objekty, které 
nepotřebujeme k hlavnímu pod-
nikání, postupně prodat a získa-
né prostředky efektivně vynalo-
žit do rozsáhlých oprav těch nej-
důležitějších nádraží. 

Dobré slovo zmůže
často zázraky
Jsou ale věci, do nichž není tře-
ba investovat peníze. Někdy to-
tiž stačí normální lidské slovo, 
třeba omluva za zpoždění, které 
jsme nezavinili, nebo včasná in-
formace, která předejde zbyteč-
ným konfliktům při výlukách. 
Proto se obracím na zaměstnan-
ce v provozu, zejména pracovní-
ky vlakových čet a osobní poklad-
ní, aby se nebáli mluvit s cestují-
cími. Dobré slovo zmůže zázraky.

Dovolte mi, abych vám pro-
střednictvím Železničáře popřál 
příjemně prožité svátky a co nej-
úspěšnější nový rok 2010!

pETR ŽALudA
Autor je generální ředitel

a předseda představenstva
Českých drah.

Tradiční předvánoční se-
tkání vrcholového ma-

nagementu Českých drah 
s řediteli odborů, předsta-
viteli dceřiných společnos-
tí, v nichž mají ČD účast, 
a šéfy odborových centrál 
působících na železnici se 
odehrálo v odpoledních ho-
dinách 14. prosince v dů-
stojném prostředí salon-
ku železniční stanice Praha 
hlavní nádraží. Předseda 
představenstva a generál-
ní ředitel Českých drah Petr 
Žaluda v úvodu přiblížil do-
sažené úspěchy akciové spo-
lečnosti za poslední období, 
za které poděkoval přítom-
ným hostům, a vytyčil kro-
ky, které České dráhy plá-
nují. (hop, mn)

1Jak se vám líbí Železni-
čář v jeho nové grafické 

podobě?

2Kterou rubriku při čtení 
nikdy nevynecháte?

3Jakou pravidelnou rubri-
ku postrádáte?

4Jaké typy článků čtete 
nejraději?

5Rád/a bych v Železni-
čáři zlepšil/a následují-

cí věci...

E-maily nám zasílejte 
na Zeleznicar@cd.cz. Po-
kud se rozhodnete pro kla-
sickou poštu, naše adresa 
je následu jící: Týdeník Že-
lezničář, České dráhy – Ge-
nerální ředitelství, nábř. 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 1.
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Původně to měl být jen vlas-
tivědný výlet po Morav-
skoslezském kraji. Jenže 

pak Ludmila Bokischová, která 
je třídní učitelkou základní ško-
ly na Janáčkově náměstí v Krno-
vě, zjistila, že by to bylo příliš ná-
kladné. A tak se obrátila na Ge-
nerální ředitelství Českých drah 
o pomoc.

Vlastivěda, 
ale i matematika
„V rámci nabídnuté akce Pepa 
z depa jsem mohla připravit pro-
jekt Škola na kolejích. Hlavní pro-
blém byl odstraněn, protože jízd-
né nám měly uhradit České drá-
hy. Příjemně mě překvapilo, jak 
dobře se s pracovníky drah jed-
nalo,“ nešetřila chválou Ludmi-
la Bokischová. Po důkladné pří-
pravě pak akce mohla v úterý 24. 
listopadu vypuknout.

Rychlík R 819 posloužil v úse-
ku z Krnova do Ostravy-Svino-
va jako pohyblivá školní budo-
va. „Vlastně jsem s tak velkou 
akcí ani nepočítala. Přiznám se, 
že mám trošku obavy, jak to celé 
dopadne,“ řekla těsně před ojez-
dem učitelka Ludmila Bokischo-
vá. Potom si děti samy řekly, že 
se budou ve vlaku chovat slušně, 
aby zbytečně nerušily ostatní ces-
tující v dalších oddílech.

Děti ale měly tentokrát z vy-
učování radost, obavy Ludmily 
Bokischové a její kolegyně Miro-
slavy Banovcové se rozhodně ne-
naplnily. Všech dvacet dva žáků 
se chovalo vzorně. Stále se hlá-
sili a byli aktivní. „Ve vlastivě-
dě probíráme kraje České repub-
liky. Při dnešní hodině děti ne-

musely sedět v lavicích, povída-
li jsme si ve vlaku a viděli jsme 
všechno zblízka,“ řekla Lud-
mila Bokischová. Malí školáci 
s mapkou Moravskoslezského 
kraje na kolenou sypali podrob-
nosti jako z rukávu. Když však 
začala hodina matematiky, na-
staly problémy. Některé složitěj-
ší slovní příklady děti docela po-
trápily.

pojízdná škola z Krnova
Třídní učitelka Ludmila 
Bokischová vymyslela 
pro své žáky vyučování 
ve vlaku. Nevzdala se 
při prvním problému, 
který se objevil, 
a s pomocí železničářů 
v rámci projektu 
Pepa z depa nápad 
úspěšně zrealizovala. 

České dráhy podepsaly 
desetileté smlouvy s kra-

ji a se státem. Pro všechny 
železničáře to je vynikají-
cí zpráva, Ministerstvo do-
pravy i krajské úřady totiž 
stojí o to, aby vlaky v Čes-
ku jezdily dál v obdobném 
rozsahu jako dnes. To má 
ale i druhou stranu mince – 

musíme se snažit ještě víc, 
protože objednavatelé trva-
jí na tom, že obnovíme vo-
zový park, musíme se začít 
chovat k zákazníkům ješ-
tě lépe a musíme víc propa-
govat regionální železnici. 
Cíl je jasný: více cestujících 
ve vlacích. 

Propagace regionál-
ních vlaků už začala. Ten-
to týden vyšla první inzer-
ce v Denících a Mladé frontě 
DNES. Krajská centra osob-
ní dopravy připravila servis-
ní stránku pro cestující pl-
nou rad na levné cestování, 
informací o vlakovém spo-
jení nebo tipů na výlet. Tyto 
regionální železniční novi-
ny v novinách budou vychá-
zet každý měsíc, zvlášť pro 
jednotlivé kraje. Budeme 
se v nich snažit nalákat víc 
cestujících na cesty vlakem. 
Tím to ale nekončí. Když už 
nový zákazník přijde, mu-
síme se o něj postarat tak, 
aby chtěl jet vlakem znovu. 
Samotná propagace může 
pomoci, ale nejdůležitější 
jsou železničáři v provozu.

propagujeme 
spoje v krajích
Ve středu 16. prosince 
vyšly první přílohy pro 
cestující o regionální 
dopravě.

Odboráři podpořili
rozhodnutí krajů
ČTK v úterý 8. prosince in-
formovala o podpoře Odbo-
rového sdružení železničářů 
hejtmanům.

Odborové sdružení želez-
ničářů se zastalo hejtma-
nů, kteří se stali terčem kri-
tiky vedení společnosti Stu-
dent Agency za dlouhodobé 
smlouvy s Českými draha-
mi. Podle šéfa OSŽ Jarosla-
va Pejši se hejtmani i kraj-
ští zastupitelé zachovali 
prozíravě.

Biskup požehnal novým CityElefantům

mluvčí čd

z médií

Čerstvý přírůstek tří nových 
CityElefantů se jmény pod-
le názvů měst na trasách 

spojů a místě údržby – Český Tě-
šín, Havířov a Bohumín – se ve-
řejnosti představil už v pátek 
4. prosince. Na nádraží Ostrava-
Svinov jim osobně požehnal bis-
kup opavsko-ostravské diecéze 
František Václav Lobkowicz. 

Dobrá spolupráce s kraji
Slavnostní prezentace se za Čes-
ké dráhy zúčastnil náměstek ge-
nerálního ředitele ČD pro osob-
ní dopravu Antonín Blažek. K vý-
znamným hostům patřili mimo 
jiné náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje Marian Le-
biedzik, primátor Havířova Fran-
tišek Chobot, starosta Bohumí-
na Petr Vícha nebo starosta Čes-
kého Těšína Vít Slováček. Nemo-
hl chybět ani ředitel společnos-

Od 13. prosince jezdí 
na moravskoslezské 
lince S1 a spěšných 
vlacích linky R1 už 
šest nízkopodlažních 
souprav řady 471.

A KAM TEĎ? Skupinky po čtyřech žácích musely na nádraží 
v Ostravě-Svinově plnit úkoly v orientačním závodu. 

JAKÉ JE ŘEŠENÍ? Děti během vyučování ve vlaku nezlobily a způ-
sobně hledaly, jaké mají být odpovědi na zadané příklady. 

SLOVA MOdLITBy

Děkujeme Ti Bože a chvá-
líme Tě za to, že nás pro-

vázíš svou pomocí. Ochraňuj 
všechny, kdo budou používat 
těchto vlaků. Strojvedoucím 
dej postřeh, rozvahu a ohle-
duplnost a těm, kdo cestují, 
ať bezpečně dosáhnou svého 
cíle. Ať jsme si na všech ces-
tách vědomi toho, že Ty jsi náš 
konečný cíl, k němuž všechno 
směřuje. Prosíme o to skrze 
Krista, našeho pána. Amen. 
Ať vás Bůh chrání a na vašich 
cestách vám žehná. Amen. 
Ať naplní vaše srdce svou lás-
kou. Amen. Ať vás jednou při-
vede k věčnému cíli vaší ces-
ty. Amen. Požehnej tedy vás 
všechny i tyto nové soupravy 
všemohoucí a milosrdný 
Bůh Otec i Syn a Duch svatý. 
Amen.

pro vás
předplatné 
novin s dárkem

přeprava zdravotně 
postižených nově

S vydavatelstvím 
Economia jsme připravili 
nabídku předplatného 
Hospodářských novin 
a týdeníku Respekt.

Hospodářské noviny, je-
den z nejprestižnějších 

deníků na českém trhu, 
si nyní zaměstnanci Čes-
kých drah mohou předplatit 
se slevou 11 procent na celý 
rok – za 5169 korun včetně 
DPH. K této mimořádné na-
bídce přitom navíc dosta-

nou zcela zdarma přehrá-
vač iPod shuffle 2GB. Proti 
obvyklé ceně ušetří 2150 ko-
run. Druhá nabídka spočí-
vá v předplatném zpravodaj-
sko společenského týdení-
ku Respekt, který opakova-
ně získal titul Časopis roku, 
se slevou 14 procent na dva 
roky – za 3428 korun včetně 
DPH. I v tomto případě do-
stanou dárek v podobě pře-
hrávače iPod shuffle 2 GB. 
Oproti běžné ceně ušetří 
2872 korun. 

S předplatným Hospo-
dářských novin nebo týde-
níku Respekt získáte také 
přístup do on-line archi-
vu daného titulu a bezplat-
né členství v Economia Be-
nefitklubu, který vám při-
nese slevu až 50 procent 
při nákupu zboží a služeb 
u více než 7 tisíc partnerů 
v České republice a na Slo-
vensku. Tato nabídka platí 
pouze do 31. ledna 2010. Po-
kud máte zájem o předplat-
né za zvýhodněnou cenu, 
jednoduše zavolejte na bez-
platnou telefonní linku 
800 110 022 nebo pošlete 
e-mail na adresu predplat-
ne@economia.cz.

Server denik.cz ve středu 
9. prosince připomněl plat-
nost nového zákona o do-
pravě.

Vláda schválila přísnější 
opatření pro dopravce, ces-
tovní kanceláře a agentu-
ry přepravující handicapo-
vané osoby. Novela zákona 
o dopravě a civilním letec-
tví má lidem se zdravotním 
postižením zvýšit komfort 
při cestování a zabezpečit 
diskriminaci postižených. 
České dráhy podle nových 
podmínek přepraví handi-
capované osoby z jakéko-
li zastávky či stanice v ČR. 
Tito cestující však musí na-
hlásit svůj požadavek dva 
dny předem.

jiří ješeta
Vedoucí oddělení 
marketingové 
produkce

Děti se naučily, že hlavní 
je nebát se zeptat
Na nádraží Ostrava-Svinov žáci 
absolvovali krátkou prohlídku 
budovy a pak se už po skupinách 
věnovali plnění úkolů v rámci 
orientačního závodu. Děti napří-
klad zjišťovaly, kolik se zde na-
chází nástupišť, jaké služby Čes-
ké dráhy poskytují, kdy jede prv-
ní vlak do Prahy, kolik tam stojí 
zpáteční jízdenka, s jakými dru-
hy spojů se ve stanici mohou se-
tkat apod. „Snažím se o to, aby 
se děti učily komunikovat a umě-
ly přesně formulovat otázku. Je 
důležité, aby se prostě nestydě-
ly zeptat, když se něco potřebují 
dozvědět,“ vysvětlovala Ludmila 
Bokischová. 

Vyučování pokračovalo i bě-
hem zpáteční jízdy vlakem R 824. 
Tentokrát se v rámci českého ja-
zyka děti zabývaly oblastními 
slangovými výrazy i výrazy ze že-
lezničářského slangu. Zajímavé 
bylo, jak zvládly tvoření přídav-
ných jmen z názvů měst a obcí 
v trase vlaku. 

Během výletu, tedy vlastně vy-
učování, se žáci rozdělili do sku-
pinek. Dostali totiž za úkol složit 
čtyřveršovou básničku o vlaku, 
kterým jedou. Nakonec vyhrála 
básnička o vláčku Mrakovi, kte-
rý navzdory tomu, že byl celý špi-
navý a doputoval do šrotu, našel 
si kamarádku mašinku jménem 
Fanynka. Děti ale uznaly, že po-
dobnost s jejich rychlíkem je hod-
ně vzdálená.

Podruhé jeli 
do depa v Olomouci
„Bylo to super, ani se nám ne-
chce jít domů,“ prohlásila po pří-
jezdu do Krnova jedenáctiletá 
Aneta Ščerbová. O dva dny poz-
ději se ale svezla školou na kole-
jích znovu. Projekt krnovské uči-
telky Ludmily Bokischové totiž 
pokračoval výletem do Olomou-
ce a návštěvou zdejšího Depa ko-
lejových vozidel.

IVAN SKuLINA

děti měly 
za úkol zjiStit, 
kdy jede první 

vlak do prahy.

ondřej 
kubala
Tiskový mluvčí 
Českých drah

pROSBA O OCHRANu. Biskup opavsko-ostravské diecéze František 
Václav Lobkowicz pronáší slavnostní slova k novým vlakům. FOTO AuTOR
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Kdy TO JEdE? Malí školáci zjišťovali, v kolik hodin odjíždí zadaný 
dálkový spoj. V ČD centru jim to samozřejmě řekli. FOTO AuTOR (3x)

ti ŠKODA VAGONKA, která mo-
derní elektrické jednotky vyrábí, 
Jiří Paruza.

„Díky perfektní spolupráci se 
všemi krajskými úřady se Čes-
kým drahám podařilo uzavřít 
desetileté smlouvy o provozová-

ní regionální železniční dopra-
vy. To znamená, že se cestující 
nyní mohou dočkat dalších no-
vých či opravených souprav, vozů 
i interiérů,“ zmínil v úvodu své-
ho projevu náměstek Antonín 
Blažek. 

Jak upozornil biskup Lob-
kowicz, známý příznivec vlaků 
a železniční dopravy, v Písmu 
svatém se nic nedočteme o vla-
cích, protože tenkrát ještě nejez-
dily, ale je tam zmínka o lodičce, 
kterou se plulo přes Genezaret-

ské jezero. Bývaly tam velké bou-
ře a lidé vždy toužili po tom, aby 
se doslali dobře na druhý břeh. 
Zrovna tak je to podle něj s kaž-
dým cestujícím, který nastoupí 
do vlaku a těší se, až se dostane 
k cíli. „Proto je vhodné tyto sou-
pravy požehnat s prosbou, aby 
všichni, kteří do nich nastoupí, 
dorazili k svému cíli a prožíva-
li velkou radost. Aby jezdily bez 
zpoždění, měly vždy trať bez pře-
kážek,“ uvedl biskup.

Svatá slova pro všechny 
pasažéry těchto vlaků
Potom následovala slavnost-
ní modlitba, ve které také za-
znělo: „Ochraňuj všechny, kdo 
budou používat těchto vlaků.“ 
Po krátkých vyjádřeních zástup-
ců kraje, zmíněných měst a vý-
robce souprav následovala jíz-
da novým City Elefantem Haví-
řov do stanice Ostrava-Kunčice 
k prohlídce rekonstruované odba-
vovací haly a druhého nástupiš-
tě. Přesně o devět dní později pak 
do čerstvě vyrobených a přiveze-
ných City Elefantů nasedli cestu-
jící v běžném provozu. Kéž se jim 
splní slova z biskupovy modlitby. 

IVAN SKuLINA

pOMÁHÁME
dĚTEM

Akce Škola na kolejích se 
uskutečnila v rámci pro-

jektu Pepa z depa, za kte-
rý zodpovídá Odbor perso-
nální GŘ Českých drah. Cí-
lem je podpořit kladné vazby 
nejmladší generace k vlakům 
a propagovat železniční do-
pravu také u této skupiny ces-
tujících. Děti měly možnost 
blíže poznat služby ČD.

ryChlíky 
poSloužily 

jako pohyblivá 
školní budova.

Držíte v rukou poslední 
číslo Železničáře v letoš-
ním roce. Další vydání 
se k vám dostane nejdří-
ve ve čtvrtek 7. ledna 2010. 
Uzávěrka pro přijímání 
inzerátů do čísla 1/2010 
je jako obvykle ve čtvrtek, 
31. prosince ve 12 h. Cena 
Železničáře zůstává i nadá-
le ve stejné výši, tj. 5 korun 
za výtisk.

info
upozornění pro
čtenáře a inzerenty

privatizační výnosy 
půjdou na dopravu
ČTK 11. prosince oznámila, 
že poslanci převedli miliardy 
na dopravní stavby.

Poslanci rozhodli o pře-
vedení 5,1 miliardy korun 
do rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury 
pro příští rok, a to z výnosů 
z privatizace. Rozpočet SFDI 
pro rok 2010 zůstává 96 mi-
liard korun.
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přes dvě hodiny 
stáli na trati
Slyšeli jsme, že lidé byli 
drženi asi dvě a půl 
hodiny v zastaveném 
vlaku. Proč se to stalo 
a bylo to opravdu nutné?

odpovídá

Dne 1. listopadu do-
šlo na trati Rakov-

ník – Praha ke střetu vla-
ku R 1293 s osobou. Stalo se 
tak na širé trati, asi 2,2 ki-
lometru před stanicí Sto-
chov. V místě nehody neby-
la v blízkosti žádná zastáv-
ka s nástupištěm ani zvýše-
ný terén. V nejbližším okolí 
se nenacházela žádná zpev-
něná cesta, která by umož-

ňovala odvoz cestujících ná-
hradní autobusovou do-
pravou (ta byla neprodle-
ně zřízena pro ostatní vla-
ky). V případě, že se sta-
ne podobná událost, je tře-
ba situaci nejprve vyšetřit. 
Na místo se musí dostavit 
odborníci z předem stano-
vených útvarů – záchraná-
ři, policisté, hasiči, drážní 
inspektoři apod. 

Výstup z vlaku by 
cestující nezvládli 
Během doby vyšetřování je 
zakázáno provádět s daným 
vlakem jakýkoli pohyb, 
a tudíž možnosti pro evaku-
aci osob z vlaku jsou velmi 
omezené. Výstup a nástup 
do vlaku bez zvýšeného ná-
stupiště by většina cestují-
cích vzhledem k náročné-
mu terénu na trati nemuse-
la fyzicky zvládnout. České 
dráhy proto nechtěly risko-
vat bezpečnost cestujících 
při pohybu v kolejišti. Eva-
kuace by přicházela v úva-
hu jen při hrozícím nebez-
pečí, to však nebyl naštěs-
tí tento případ. Nelze po-
minout ani etickou stránku 
věci, neboť tělesné ostatky 
oběti byly značně rozptýle-
ny. Snažili jsme se tedy za-
bránit pohybu cestujících 
v prostoru kolem vlaku až 
do odstranění následků ne-
hody.

Musíme chránit
bezpečnost lidí
Chápu, že pro zákazníky 
Českých drah jsou podobné 
situace velmi nepříjemné 
už jen tím, že se cestování 
prodlužuje. Avšak bezpeč-
nost cestujících je řazena 
na nejvyšší úroveň, k ohro-
žení osob nesmí dojít. Pod-
le tohoto pravidla postu-
pují všichni zaměstnan-
ci Českých drah. Přesné 
pokyny pro chování v po-
dobných situacích asi ne-
vyřeší žádná právní nor-
ma. Avšak jsou určena pra-
vidla, jakým způsobem je 
oprávněn postupovat pro-
vozovatel dráhy nebo v jeho 
zastoupení dopravce. Jedná 
se především o zákon o dra-
hách (č. 266/1994 Sb.), vy-
hlášku o přepravním řádu 
(č. 175/2000 Sb.) a vyhláš-
ku o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní 
dopravy (č. 379/2006 Sb.). 
Jen ve stručnosti připomí-
nám, že cestující je povi-
nen uposlechnout poky-
nů zástupce provozovate-
le dráhy, v tomto konkrét-
ním případě zaměstnance 
Českých drah, i když se mu 
to nelíbí.

Je mi velmi líto, že se 
tato tragická událost stala. 
Okolnosti, které podobné 
případy doprovázejí, mají 
bohužel vždy přímý dopad 
na kvalitu námi dodáva-
ných služeb. Přestože není 
vina za zpoždění na stra-
ně Českých drah, všem do-
tyčným zákazníkům se 
za uvedené nepříjemnosti 
omlouvám.

Nechápu, proč někomu vadíme
Již sedm let vyjíždějí k nehodám na drahách 
inspektoři Drážní inspekce. Jejich úkolem je 
nehody nejen vyšetřit, ale také se zamyslet nad 
tím, jak by se jim dalo v budoucnu zabránit.

V  čele Drážní inspekce sto-
jí již čtvrtým rokem gene-
rální inspektor Roman Ši-

gut. Při našem setkání nezapo-
mněl zdůraznit, že práce této in-
stituce si cení i Evropská želez-
niční agentura, která opakova-
ně potvrzuje, že Drážní inspek-
ce plné veškeré závazky plynou-
cí z členství ČR v Evropské unii.

Co všechno po vás Evropská že-
lezniční agentura požaduje?
Především je to průběžné infor-
mování o nehodách v ČR. Infor-
mace se zadávají přímo do webo-
vého formuláře, a to v angličti-
ně. Jsou na to poměrně krátké 
časové limity. Dále se Drážní in-
spekce (DI) aktivně účastní spo-
lečných zahraničních jednání, 
na nichž se stanovují metodiky 
práce a společné vyšetřovací po-
stupy. Jsem rád, že námi vyvi-
nuté metody slouží nyní našim 
kolegům v zahraničí jako vzory. 
To, že se příští rok opět uskuteč-
ní jednání Evropské železniční 
agentury na půdě DI, která zde 
bude testovat nový systém kla-
sifikace mimořádných událostí, 

vnímám jako jednoznačné oce-
nění naší práce.

V čem se bude nový systém li-
šit od stávajícího?
Příčiny se nově budou sledovat 
i podle příslušnosti k tzv. subsys-
témům stanovených Technický-
mi specifikacemi interoperabi-
lity. Zjistíme třeba, které neho-
dy vznikly například kvůli se-
lhání zabezpečovacího zařízení. 
Dnes to možné není, neboť v pří-
padě špatné obsluhy zařízení ze 
strany člověka evidujeme příčinu 

jako lidské selhání, aniž bychom 
měli přehled o tom, že se přitom 
nejedná o možnou mezeru v logi-
ce ovládání přístroje.

Zmínil jste příčiny nehod. Ko-
lik jich způsobí provozovatelé?

Za železnici jde o polovinu všech 
nehod, v poslední době mírně na-
růstá počet událostí způsobených 
lidským činitelem a technický-
mi závadami. Musíme si ale uvě-
domit, že i za selháním techniky 
může být člověk, a to nejen obslu-
ha, ale třeba i ten, kdo konkrét-
ní zařízení udržuje nebo kont-
roluje. Proto při nehodách zjiš-
ťujeme jak bezprostřední příči-
ny, tedy kdo co udělal nebo co se-
lhalo, tak i příčiny zásadní, což 
je pojmenování důvodu, proč to 
vše vzniklo. To je právě evropský 
trend v šetření, který ovšem není 
pro tuzemské provozovatele zá-
vazný. Tedy zatím.

Změní se styl šetření nehod?
Řekl bych, že to ke změně směřu-
je. My takto šetříme již několik let 
a provozovatele k tomu vedeme. 
Smyslem šetření přece není jen 
nalezení konkrétního viníka, ale 
přijmutí takových opatření, aby 
se nehoda neopakovala. Nám 
tedy nestačí zjistit, který předpis 
byl kým porušen, my musíme po-
drobně prověřit celý systém. Bo-
hužel ještě i dnes, po sedmi le-
tech existence DI, musíme neu-
stále vysvětlovat, že pro bezpeč-
nou dráhu nestačí jen šetřit tzv. 
závažné nehody, kterých je, ze-
jména kvůli podmínce škody pře-
sahující 5 milionů korun, méně 
než deset ročně, ale musíme po-

drobně zkoumat i příčiny dalších 
nehod, které jen shodou okolnos-
tí nebyly klasifikovány jako závaž-
né. Bohužel existuje spousta rádo-
by odborníků, kteří šíří fámy, že 
šetříme jen jednu nehodu za dva 
měsíce, proto je možné snížit po-
čet našich zaměstnanců, případ-
ně navrhují rovnou naše zrušení 
pro nadbytečnost, což je mimo-

chodem v rozporu s evropskou le-
gislativou. Útoky na naši odbor-
nost kontinuálně pokračují již 
druhým rokem a nyní opět zesi-
lují. Nechápu, proč někomu pořád 
vadíme, my jen děláme svou prá-
ci. A to koneckonců potvrdila i Ev-
ropská železniční agentura.

Jaké nedostatky v systému DI 
v poslední době odhalila?
Bezpečnostních doporučení, kte-
rá jsou pro provozovatele závaz-
ná, byla celá řada a jsou uvede-
na na našem webu www.dicr.cz. 
Za všechny zmíním jen to nejvi-
ditelnější, kterým bylo zavedení 
označení všech přejezdů nezamě-
nitelným kódem.  pAVEL TESAŘ

roman šigut
Generální inspektor 
Drážní inspekce

Na Drážní inspekci pracuje 
od ledna 2003, kdy tato 

instituce zahájila svou čin-
nost. Nejprve působil na po-
zici vrchního inspektora, 
o rok později byl jmenován 
ředitelem Odboru inspek-
ce. V roce 2006 se stal dočas-
ným generálním inspekto-
rem, v květnu letošního roku 
jeho jmenování vláda na zá-
kladě výběrového řízení po-
tvrdila.

Drážní inspekce, kterou 
řídí, má celkem 55 zaměst-
nanců a mimo šetření nehod 
vykonává také preventivní 
státní dozor. Jen loni proved-
la více než 1500 kontrol a ře-
šila více než 4 tisíce mimo-
řádných událostí.
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Největší železniční doprav-
ce v zemi pokračuje v ná-
boru do Stipendijního pro-

gramu ČéDés. Prvních 131 stu-
dentů v rámci tohoto programu 
již usedlo do školních lavic v září 
letošního roku. 

Závazek pracovat pro 
České dráhy aspoň pět let
České dráhy vybrané středoško-
láky odborně a finančně podpo-
rují. Účastníci programu po ab-
solvování střední škol, resp. slo-
žení maturitní zkoušky nastou-
pí do firmy minimálně na pět let.

„Smyslem tohoto kroku je pod-
pořit mladé lidi, kteří již vědí, 

kam chtějí profesně směřovat, 
a hodlají se uplatit v takových ná-
ročných profesích, jako je stroj-
vedoucí a výpravčí. Společnosti 
České dráhy Stipendijní program 
ČéDés napomáhá zajistit do bu-
doucna stabilní personální záze-
mí firmy,“ říká Blanka Havelko-
vá, vedoucí oddělení na Odboru 

České dráhy 
vyhlašují druhý 
běh Stipendijního 
programu ČéDés, 
který je určen pro 
studenty partnerských 
středních škol.

Nabízíme: Stipendijní program Čédés

foto týdne

personálním Generálního ředi-
telství ČD.

Výhody pro studenty
Podmínkou zařazení do Sti-
pendijního programu ČéDés je 
úspěšné absolvování výběrové-
ho řízení a uzavření smlouvy 
o příspěvku na studium a o bu-

SEZNAM pARTNERSKýCH STŘEdNÍCH 
ŠKOL ZApOJENýCH dO pROgRAMu
• Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše 

a Střední odborné učiliště, Břeclav
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, 

Česká Třebová
• Střední škola, České Velenice
• Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín
• Střední odborná škola, Nové Město na Moravě
• Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, 

Ostrava-Vítkovice
• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1
• Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10
• Střední škola technická a obchodní, Olomouc
• Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče 

a Střední odborné učiliště, Šumperk

daniel 
adamka
Vedoucí oddělení 
řízení kvality 
osobní dopravy

BRNIŠTĚ. Když má čepice ve službě pár minut pauzu. Zasílejte vaše fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo bankovního 
účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar. FOTO RAdEK HORTENSKý

námi vyvinuté 
metody Slouží 

v zahraničí 
jako vzory.

SmySlem šetření 
je, aby Se podobná 

nehoda už 
neopakovala.

doucím povolání. Díky stipen-
dijnímu programu žáci získají 
od svého budoucího zaměstna-
vatele v průběhu studia řadu vý-
hod, mimo jiné měsíční stipen-
dijní příspěvek, bezplatné uby-
tování v domově mládeže, cesto-
vání vlakem po ČR zdarma nebo 
příspěvek na školní pomůcky. 

Stipendijní program ČéDés 
je určen především pro žáky 
9. ročníku základních škol, při-
hlásit se mohou i studenti 1., 
2. a 3. ročníku uvedených part-
nerských středních škol. Mezi 
partnerské střední školy jsou pro 
druhý běh stipendijního progra-
mu nově zařazeny Střední škola 
technická a obchodní v Olomou-
ci a Střední odborná škola že-
lezniční, stavební a památko vé 
péče a Střední odborné učiliště 
v Šumperku.

Přihlášku posílejte 
do konce února
Podrobné informace o progra-
mu ČéDés najdou všichni zá-
jemci na webových stránkách 
www.ceskedrahy.cz, v sekci Ka-
riéra – Stipendijní program Čé-
Dés. Tam také naleznou přihláš-
ku, kterou je třeba zaslat nejpoz-
ději do 28. února 2010. Samotné 
výběrové řízení pro školní rok 
2010/11 pak proběhne v březnu 
příštího roku.  
 MARTIN NAVRÁTIL

Studentky čekají na pohovor se 
zástupci ČD. FOTO MICHAL MÁLEK
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Společnost ŽOS České Vele-
nice je hlavním adeptem 

na opravu parní lokomoti-
vy 310.076 z roku 1899, která 
byla až do letošního července 
vystavena na pomníku před 
českobudějovickým hlavním 
nádražím. Podle Jiřího Sed-
láčka, bývalého generální-
ho ředitele ŽOS, se náklady 
na velkou opravu jedné parní 
lokomotivy pohybují v řádu 
milionů korun, generální 
oprava velké rychlíkové lo-
komotivy totiž vyjde až na 16 
milionů korun. Tendrovku 
přezdívanou Kafemlejnek si 

nedávno prohlédli odborní-
ci z DHV Lužná u Rakovní-
ka, kde se lokomotiva nalé-
zá. Komisař zjistil, že celkové 
poškození stroje (včetně sta-
vu kotle) je vyhovující, a pro-
to bylo rozhodnuto o opravě. 
Termín však zatím není jas-
ný. Pro nostalgické jízdy ne-
jen na jihu Čech poslouží už 
brzy stroj řady 414.096, který 
byl sejmut z pomníku právě 
v ŽOS v Českých Velenic. Čes-
ké dráhy mají ve své eviden-
ci kolem 40 parních lokomo-
tiv v různém stavu, z toho 14 
je provozuschopných.

Lokomotiva před opravou
Náklady se budou počítat v milionech korun.

Uvažuje se o odbavování pomocí čipových karet.

Dita Schautová nahradila Romana Kramaříka.

Získané prostředky využijí na nákup vozidel.

K  1. prosinci skončil 
ve funkci náměstka mi-

nistra dopravy pro legisla-
tivu, strategii a letectví Ro-
man Kramařík. Na jeho 
místo byla jmenována Dita 
Schautová. Důvodem Kra-
maříkova odchodu byl jeho 
dlouhodobě plánovaný ná-
vrat k původní profesi advo-
káta. Jak sdělil v tiskové zprá-
vě Roman Kramařík, na mi-
nisterstvo přišel se součas-
ným ministrem Gustávem 
Slamečkou na základě doho-
dy, že jeho působení v úřa-
dě bude časově limitováno 
podzimními volbami do Sně-

movny. Za své největší úspě-
chy během sedmiměsíční-
ho působení v úřadě Kra-
mařík považuje spuštění re-
gistru aktiv ních legislativ-
ních prací, pokroky v pří-
pravě PPP projektů, přispění 
ke stabilizaci Českých aeroli-
nií, přípravu zákona o veřej-
né dopravě a výraznou změ-
nu tzv. vyvlastňovacího zá-
kona. Nová náměstkyně Dita 
Schautová vystudovala Práv-
nickou fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze. Má za sebou 
rovněž studia na univerzitě 
v Toulouse ve Francii. Je bez 
politické příslušnosti.

Nová náměstkyně ministra

V  pondělí 14. prosince vy-
daly České dráhy své prv-

ní dluhopisy v celkové hod-
notě 2 miliardy korun. Dlu-
hopisy ponesou pevný úroko-
vý výnos ve výši 5 procent p.a. 
a budou splatné 14. prosin-
ce 2012. Emisní kurz dluhopi-
sů činil 98,38 procenta jejich 
jmenovité hodnoty. Dluhopi-
sy nejsou kótované ani obcho-
dovatelné na žádném regulo-
vaném trhu a byly plně upsá-
ny domácími investory. Zís-

kané prostředky budou vyu-
žity k financování investiční-
ho programu Českých drah, 
především k nákupu moder-
ních železničních vozidel. 
Tato emise je prvním krokem 
v realizaci využívání emisí 
dluhopisů jako standardního 
nástroje financování. Do bu-
doucna chtějí ČD získat ra-
tingové hodnocení od mezi-
národních agentur a vstoupit 
i na mezinárodní kapitálové 
trhy. (mn, hop)

dráhy emitovaly dluhopisy

Regionální trať z Vrbna 
pod Pradědem do Milotic 

nad Opavou (číslo 313) bude 
mít od ledna nového provo-
zovatele. Bude jím dopravní 
společnost Viamont. Dosud 
zde zajišťovala provoz společ-
nost OKD Doprava z Ostra-
vy. Ta letos s Viamontem fú-
zovala. Zástupci společnos-
ti Viamont ohlásili, že by 

chtěli ještě víc spolupraco-
vat se starosty obcí na regi-
onální dráze a do budoucna 
by rádi zavedli i systém odba-
vování cestujících pomocí či-
pových karet. Železniční trať 
byla v mnoha úsecích zcela 
zničena povodněmi v červen-
ci 1997. Firma OKD Doprava ji 
znovu opravila a zahájila tu 
osobní i nákladní provoz.

do Vrbna pojede Viamont

partneři

stalo se

Opatření radních míří na neposlušné chodce.

Radní Zlínského kraje po-
čátkem prosince schváli-

li pořízení a instalaci kame-
rového systému na čtyřech 
rizikových železničních pře-
jezdech. Náklady mají činit 
650 tisíc korun. Kamerový 
systém na přejezdech v Břes-
tu a Huštěnovicích a na dvou 
přejezdech ve Tlumačově bu-
dou označen upozorněním, 
že zde probíhá neustálý mo-
nitoring. Samospráva si sli-
buje, že opatření poslouží 
ke zvýšení bezpečnosti provo-
zu. Na dotčených přejezdech 
se prý přestupků dopouštějí 

hlavně chodci, kteří nadzve-
dávají závoru těsně před do-
sednutím do vodorovné polo-
hy. Prudké brždění vlaku pak 
může ohrozit cestující. 

O definitivním poskytnu-
tí dotace na koupi a instalaci 
kamerového systému na vy-
braných železničních přejez-
dech měli rozhodovat zastu-
pitelé 16. prosince. Loni se 
na železničních přejezdech 
ve Zlínském kraji stalo cel-
kem 14 dopravních nehod, 
při nichž jeden člověk zahy-
nul a dalších pět osob bylo 
zraněno. (mn)

Kamery na přejezdech

pROVOZ A TECHNIKA4

Už popatnácté se pod 
hlavičkou Univerzity 
Pardubice konalo 
mezinárodní kolokvium 
ŽelAktuel. Téma znělo: 
racionalizace provozu 
a infrastruktury 
na nekoridorových 
tratích.

následně zhoršují ekonomiku že-
leznice. Ekonomicky nejhorším 
případem je příležitostná dopra-
va na tratích, které se musejí udr-
žovat, uvedl a ilustroval na pří-
kladu již vzpomenuté tratě č. 132, 
kde jen hodina práce sněhové fré-
zy stojí 2400 korun a do nákladů 
patří i náhrada zcizovaných sou-
částí infrastruktury.

Z dalších vystoupení
Jan Hrabáček z O16 GŘ ČD před-
stavil současnou regionální do-
pravu v systému veřejné dopravy. 
Přítomní hosté mu kladli otáz-
ky, jaké jsou limity konkurence-
schopnosti tohoto druhu dopra-
vy, jaké jsou možnosti alterna-
tivního řešení a jaká je její cel-
ková perspektiva. Rámcově bylo 
představeno možné rozdělení čis-
tě regionálních linek do čtyř sku-
pin z hlediska počtu cestujících 
v pracovních dnech. Jan Hrabá-
ček zmínil také nutnost dalších 
investic do vozidlového parku. 
Konečné slovo však podle něj 
bude záviset na objednateli. 

Radim Brejcha ze SŽDC na pří-
kladu trati Rokycany – Nezvěsti-
ce ukázal typový projekt v regio-
nální dopravě Plzeňského kraje. 
Tato trať patří minimálně ve své 

V  železniční síti České re-
publiky tvoří většinu, pře-
sto jsou z investičního hle-

diska opomíjené. Řeč je o nekori-
dorových tratích, na které se ob-
čas neprávem zapomíná. I takto 
se mluvilo na kolokviu ŽelAktu-
el, které se konalo 26. listopadu 
v pardubickém hotelu Harmony. 
Akci uspořádala Dopravní fakul-
ta Jana Pernera pod záštitou její-
ho děkana Bohumila Culka a ge-
nerálního ředitele Správy želez-
niční dopravní cesty Jana Ko-
márka.

Velké investice? S tím 
teď asi nepočítejte
Úvodní slovo patřilo právě nejvyš-
šímu manažerovi SŽDC. Jan Ko-

márek s obavami uvedl, že v příš-
tím roce možná nebude na neko-
ridorových tratích zahájena žád-
ná významnější investiční akce. 
Viníkem je současný stav státní-
ho rozpočtu a nedostatek peněz 
pro Státní fond dopravní infra-
struktury.

U regionálních tratí, pozna-
menaných špatnými, historicky 
danými technickými parametry 
a téměř nulovou nákladní dopra-
vou, je existenčně zásadní, zda 
na nich bude nebo nebude objed-
nána osobní doprava. Například 
na trati 132 Děčín – Oldřichov ob-
jednána doprava nebyla, což zde 
znamená úplný konec provozu.

Pavel Skála ze SŽDC se po úvo-
du, věnovaném historickému vý-
voji železniční sítě, věnoval opti-
malizaci rozsahu infrastruktury. 
Na příkladu stanice Hlučín Pa-
vel Skála ilustroval propad všech 
kvantitativních ukazatelů, které 

Jak na nekoridorové tratě

V  deštivé úterní dopoled-
ne 1. prosince se obyvate-
lé Otrokovic dočkali. Čty-

ři měsíce před termínem tu totiž 
hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák a starostka města Ra-
doslava Matuszková otevřeli nový 
přestupní terminál.

 
Prostranství na tři části
„Dříve zde stával nevzhledný 
park, nevhodně umístěná stá-
ní městských autobusů a trolej-
busů a také kapacitně nevyho-
vující komunikace. Nový termi-

V Otrokovicích otevřeli terminál
Prostor před nádražím 
v Otrokovicích se 
radikálně změnil. 
Cestující teď mohou 
snadněji a pohodlněji 
přestupovat.

dOLNÍ LOuČKy. Úsek Kolín – Havlíčkův Brod – Brno patří k nejvytíženějším nekoridorovým tratím u nás. FOTO MICHAL MÁLEK

větší části k perspektivním z hle-
diska dalšího rozvoje. Petr Nach-
tigall se věnoval dvoukolejné, 
elektrizované trati Kolín – Hav-
líčkův Brod – Brno a Aleš Zeman 

se ve spolupráci s Ivo Hrubanem 
zaměřil na téma ověření rozsahu 
infrastruktury na nově projek-
tovaných tratích, např. v úseku 
Přerov – Brno. 

 „Kolokvium nejenže se zabý-
valo závažnou aktuální proble-
matikou, ale ukázalo, že je po-
třebné se těmito záležitostmi 
zabývat i dále. Mimokoridoro-
vé tratě jsou otázka daleko širší 
a složi tější, tohle byl jen jeden ta-
kový příspěvek objektivního po-
souzení těchto tratí. Je tu řada 
momentů – hledisko politické, 
ekonomické a další,“ zhodnotil 
akci závěrem Vlastislav Mojžíš, 
garant kolokvia a předseda pro-
gramového výboru. 

MARTIN NAVRÁTIL

nál splňuje vysoké požadavky jak 
na kulturu cestování, tak i mo-
derní řešení veřejných prostor,“ 
řekla přednostka osobního ná-
draží Otrokovice Lenka Hrdino-

inveStiCe 
do vozidlového 

parku záviSí také 
na objednateli.

VENKOVNÍ pROSTOR. Náhodní návštěvníci i pravidelní cestující 
mohou mít pocit, že přijeli do města 21. století. FOTO AuTOR

hodina práCe 
Sněhové frézy 

na trati 132 Stojí 
2400 korun.

vá. Starostka Radoslava Matusz-
ková upozornila, že rekonstruk-
cí vzniklo nové prostranství, 
rozdělené na tři části: „Centrál-
ní část před východem z nádra-

ží ČD slouží jako pěší zóna. Dru-
há část je vyhrazena pro nástup 
a výstup z vozidel MHD a auto-
busových linek příměstské do-
pravy. A nakonec ve třetí části je 
parkoviště P+R pro osobní auto-
mobily.“

Železnice je základ
 Podle hejtmana Stanislava Mi-
šáka rekonstrukce kladla důraz 
na integraci různých druhů ve-
řejné dopravy, kde páteří zůstává 
dvoukolejná železniční koridoro-
vá trať Břeclav – Přerov, společně 
s regionální tratí spojující Otro-
kovice, Zlín a Vizovice. 

Stavba, která začala v březnu, 
stála 68,9 milionů korun. Z vět-
ší části byla financována z Regi-
onálního operačního programu 
Střední Morava. Část nákladů 
neslo Město Otrokovice.

MARTIN HARÁK

Slavnostní 21. zasedání správ-
ní rady Nadace Okřídlené kolo 

(NOK) proběhlo ve znamení parní 
lokomotivy 314.303. Ve svém rod-
ném listě má tento unikátní stroj 
datum 3. prosince 2009 a jméno 
Tyliška (podle Dušana Tylicha, 
který se o opravu nejvíc zasloužil).

Slavnostního přestřižení pás-
ky se v rekonstruované části kru-
hové haly DKV Olomouc zhosti-
li náměstek primátora Olomou-

ce Svatopluk Ščudlík, náměstek 
ministra dopravy Ivo Vykydal, 
náměstek generálního ředitele 
ČD Antonín Blažek, senátor Ka-
rel Korytář a Dušan Tylich z DKV 
Olomouc za přítomnosti zástup-
ců Olomouckého kraje, Národní-
ho technického muzea, Českých 
drah, sponzorských firem, opra-
vářů a dalších hostů. Místopřed-
seda správní rady NOK Emil Efler 
provedl křest láhví sektu a násle-

dovala krátká projížďka Tylišky 
z haly na točnu a zpět. Přítomní 
si mohli prohlédnout i parní lo-
komotivu 464.202 s prošlou revi-
zí kotle, na jehož opravu byla již 
vyhlášena veřejná sbírka. 

Pak došlo k překvapení. Dušan 
Tylich totiž opravil dosud uvádě-
né stáří Tylišky. Díky nalezení 
dokumentace je nyní jisté, že byla 
vyrobena už 13. prosince 1898, za-
tímco dříve se uváděl rok 1904. 

V provozu Tyliška původně do-
sloužila v srpnu 1968. Na její je-
dinečnost upozornila právě Na-
dace Okřídlené kolo. Díky řadě 
sponzorů a fandů následovala 
její oprava (od září 2008) a zpro-
voznění. Lokomotiva bude pro-
zatím deponována v prostorách 
provozní jendnotky ve Valašském 
Meziříčí, než dojde ke vzniku že-
lezničního muzea v Olomouci.
 IVAN SKuLINA

Evropský unikát opět v provozním stavu

Při opravě došlo k výměně motoru a osvětlení.

V  rámci vyvazovací opra-
vy byla dvounápravo-

vá posu novací lokomotiva 
704.004 opatřena lakem pod-
le nového barevného schéma-
tu Českých drah od Studia 
Najbrt. Práce provedla fir-
ma DPOV v Nymbur ku. Loko-
motiva slouží pod hlavičkou 
DKV Česká Třebová, PJ Pardu-
bice, jezdí převážně na obslu-
ze myčky v Hradci Králové. 

Podstatnou byla náhrada pů-
vodního spalovacího motoru 
6Z135 T motorem Liaz M 1.2C 
M 640SE, který vyrábí firma 
Tedom. Dosazena byla eko-
vana pro záchyt úkapů a také 
topný agregát Eberspächer 
D 10. Nechybí ani moderněj-
ší, předpisům odpovídající, 
osvětlení LED diodami. Lo-
komotiva je tak nová uvnitř 
i navenek.

Lokomotiva v modrém
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V knize stížností ve stanici Zá-
ludy na lokální dráze v jižních 

Čechách se jednou objevila ostrá 
poznámka. „Tak co je s tou vodou 
v klozetu? Jel jsem drahou pětkrát 
a ani jednou tam nebyla. To je skan-
dál! Takovej šlendryján jsem teda 
ještě neviděl. Fůj!“

Drobná poznámka by asi přešla 
bez povšimnutí, ale panovala oba-
va, aby nebylo nutno koupit no-
vou knihu stížností. Pak jednoho 
dne přišel od ředitelství dráhy pří-
pis, v němž byla udělena ostrá důt-
ka personálu, který má na starosti 
čištění vozů. Bylo pohroženo poku-
tami, bude-li se nepřístojnost opa-
kovat. Současně se nařizovalo, aby 
úřední orgány dotčené dráhy přís-
ně kontrolovaly podřízený personál 
a staraly se o to, aby kniha stíž-
ností byla podobných poznámek 
ušetřena.

Čističi vozů sice bručeli, ale na-
řízení je nařízení, pokuta je poku-
ta, a tak začali svědomitě plnit to, 
co jim bylo nakázáno. Nosili vodu 
do klozetů před každým odjez-
dem vlaku. Za týden však z ředitel-
ství přišlo oznámení, že důtklivého 
vyzvání, aby v každém voze byla 
voda v klozetu, dbáno nebylo. Je-
den pisatel si prý u nich stěžo-
val, že to tak nenechá a nebude-li 
zjednána náprava, požene to až 
do parlamentu.

Nastalo bezohledné vyšetřování, 
před každým odjezdem vlaku byly 
všechny vozy podrobeny důklad-
né prohlídce. Revizoři kontrolovali 
klozety, ale vše bylo shledáno v na-
prostém pořádku. Všude voda tekla. 
Ale jako by ve stanici Záludy vlád-
la neviditelná moc. Znenadání totiž 
znovu dorazil přípis z ředitelství, 
daleko ostřejší než ty dva předešlé.

Bylo v něm uvedeno, že tentokrá-
te sám generální komisař, udiven 
stálými stížnostmi na nedostatek 
vody v klozetech, jel se na vlastní 
oči přesvědčit, co je na věci pravdy. 
Vsedl do vlaku hned v první stani-
ci za Záludy, vešel na klozet, zatá-
hl za šňůru... a voda netekla. Vešel 
do jiného vozu, opět zatáhla a voda 
zase netekla. Totéž v dalších vo-
zech, po vodě ani památky. Pro-
to slavné ředitelství znovu nařizuje 
všem členům personálu stanice Zá-
ludy, aby svoji povinnost vykonáva-
li řádně pod pohrůžkou okamžitého 
propuštění orgánů podřízených, ba 
i nadřízených, protože generálního 
komisaře bezpříkladná nedbalost 
nanejvýš rozčílila.

Nastal poprask. Nikdo si nedo-
kázal záhadu vysvětlit. O ničem ji-
ném se nemluvilo než o tajemném 
mizení vody z klozetu. Personál při-
cházel do služby pln strachu, že při-
jde o chleba. Starý hlídač Vavroušek 
prohlašoval, že tato nevysvětlitel-
ná událost je předzvěstí velké ka-
tastrofy, srážky vlaků či zřícení 
mostu. V nejnapjatější chvíli přišlo 
vysvětlení.

Jednoho dne přinesl do nádraž-
ní kanceláře sluha knihu stížnos-
tí a ukázal na nejnovější poznámku 
na poslední straně. Přednosta sta-
nice si přečetl toto: „Vy pitomci! 
Takhle do smrti voda na klozetu ne-
poteče! Nedávno jsem čekal na vlak 
a všimnul si, co děláte. Chudák čis-
tič dá do klozetu vodu, pak přijde 
jeho nadřízený, zatáhne, pak dora-
zí podúředník, taky zatáhne, pak se 
přijde přesvědčit zástupce přednos-
ty, taky zatáhne, vlakový revizor, 
výpravčí, vrchní výpravčí a dal-
ší a další, všichni zatáhnou... Jó, to 
pak není divu, když se vlak rozjede, 
že už tam žádná voda není!“

To byla poslední stížnost v knize. 
Od těch dob kontroly přestaly a vody 
na klozetech je stále dost.

OTakar TlusTý

Záludnost  
ve stanici Záludy 
Na půdě jsem objevil zaprášenou 
knihu povídek z Vilímkovy 
humoristické knihovny z roku 
1910. Vybral jsem jednu 
z železničářského prostředí.

Na Mikuláše párou i motorem

saZE. Dárky od čerta zanechávaly stejné stopy jako kouř z parní lokomotivy.  FOTO MICHal MÁlEk (4x)

BÁsNIČkY. Nejvíce zabíraly nejen básničky, ale i písničky. Děti byly za pěknou 
interpretaci odměněny sladkostmi a upomínkovými předměty.

POZDrav. Respekt mezi malými cestujícími budil i Mikuláš. 

ZÁJEM. Rodiče s dětmi obdivují parní krasavici. ZMĚNa. Mikulášský vlak může mít také motorovou  podobu.  FOTO MaTOuš vINš

Tradičně bohatá nadílka 
pro nejmenší byla o prvním 
prosincovém víkendu 
připravena na nádraží 
v Praze-Braníku, 
které se stalo centrem 
Mikulášských oslav.

Pro asi sedm tisíc dětí a jejich rodi-
če, kteří rádi spojují mikulášskou 
tradici s projížďkou historickým 

vlakem, byl letošní svátek opravdu ne-
tradiční. Vedle parního vlaku byla v pro-
vozu také historická motorová souprava, 
na nástupišti branického nádraží jezdi-
ly zmenšeniny železničních vozidel ze 
zahradní železnice a sobotní večer zavr-
šil překrásný ohňostroj, který nadchnul 
stovky přihlížejících.

Vlak s osmnácti vagony 
Velký zážitek měly především ty děti, 
které ještě nikdy neviděly parní lokomo-
tivu, na své si ovšem přišli také dospělí 
milovníci parního provozu. České dráhy 
přistavily osmnáctivozový (!) parní vlak 
vedený lokomotivou 434.2186. Vlak tak 
letos, po zkušenostech z předchozích let, 
mile překvapil skutečně dostatečnou ka-
pacitou, i když se spolu s dvěma postr-
kovými dieselovými lokomotivami řady 
726 a 742 jen tak tak vešel do stanice. 

Během víkendu bylo vypraveno cel-
kem sedm parních vlaků, z čehož jeden 
byl okružní přes Prahu-Libeň, další na-
vštívil po lokálce Davli a jiný, okružní spoj 
směřoval přes Vršovice, Smíchov a Ra-
dotín a dvěma úvratěmi přes Krč zpět 
do Braníka. V sobotu se zlatým hřebem 
Mikulášské nadílky stala oblíbená večer-
ní jízda po takzvaném Pražském Semme-
ringu na Zličín. Po návratu do Braníka si 
účastníci vychutnali zmíněný nádherný 
ohňostroj, který nabídl zajímavé světelné 
kontrasty s opodál odstavenými vlakový-
mi soupravami v čele s parní lokomotivou. 

Dárky rozdávali Mikuláš i Elfík
Ve všech vlacích procházely po oba dny 
mikulášské družiny, které působily ra-
dost, ale také trochu strachu malým 
nezbedníkům. Každé dítě však dosta-
lo od Mikuláše malý dárek a jako satis-
fakci za prožité „útrapy” jim rozdával 

drobnosti také slon Elfík, maskot Čes-
kých drah.

Letos však bylo možné sáhnout i k zají-
mavé alternativě a využít možnost projet 
se s dětmi soupravou historického motoro-
vého rychlíku původem z druhé poloviny 
šedesátých let, který pro děti a přízniv-
ce železniční nostalgie připravila spo-
lečnost KŽC Doprava. Souprava, složená 
z motorového vozu původní řady M 286.1 
a přípojného vozu bývalé řady Bmx, k níž 
byla navíc připojena i dvojice čerstvě zre-
konstruovaných služebních vagonů typu 
Daak, se brzy odpoledne vydala z Braníka 
podél Vltavy směrem do Měchenic.

Jízda motorovu soupravou byla vítaným 
zpestřením pro cestující, kteří mají rádi 
železniční nostalgii, a přitom se chtějí 
svézt pohodlnou dobovou soupravou. Vlak 
vezl vlastní Mikulášskou družinu a na ko-
nečné v Měchenicích se navíc v sobotu ko-
nalo slavnostní vyhlášení vítězů dětské 
fotografické soutěže s železniční temati-
kou, pořádané společností KŽC Doprava. 

V čase mimo jízdu motorového spěš-
ného vlaku byly jednotlivé vozy, které 
byly zachráněny před zcela jistě hrozící 
likvidací, vystaveny na první koleji před 
branickou nádražní budovou. Jednalo se 
hlavně o dva klasické „hytláky”, jejichž 
počet se začal u nás v poslední době ra-
dikálně snižovat. Oba vozy v sobotu ve-
čer svým poctivě vytopeným interiérem 
potěšily zejména promrzlejší návštěv-
níky akce, ale i všechny ty, kteří si rádi 
zavzpomínají na téměř romantickou at-
mosféru původních dřevěných vagonů 
vozících před desítkami let cestující.

Museli posílit tramvaje  
z centra
Dozorčí Petr Pavlík ze stanice Praha-Vr-
šovice si pochvaloval letošní atmosféru 
a návštěvnost a neopomněl vyzdvihnout 
spolupráci se šestičlennou hlídkou Měst-
ské policie z Obvodního oddělení Praha 
4 a také jednotkou pražského Hasičské-
ho záchranného sboru SŽDC. „Policisté 
pomáhali zvládnout individuální i veřej-
nou dopravu v okolí branického nádra-
ží, které bylo doslova zaplaveno stovkami 
automobilů. Dík patří také pražskému 
Dopravnímu podniku, který operativ-
ně posílil tramvajovou linku 21 z cent-
ra města do Braníka,” uvedl Petr Pavlík.

MarTIN HarÁk

CO JsOu MIkulÁšskÉ JÍZDY

Mikulášské jízdy bývají zpravidla po-
sledními nostalgickými vlaky v ka-

lendářním roce. Stejně jako u řady 
jiných mimořádných spojů jsou na ně 
obvykle nasazovány soupravy historic-
kých vozů tažených parní lokomotivou. 

Ve vlacích nesmí chybět Mikuláš, čert 
a anděl, kteří často během jízdy rozdáva-
jí dětem balíčky s dárky. U parních jízd se 
nabízí možnost nadělit některým nepo-
slušným dětem uhlí přímo z tendru parní 

lokomotivy. Rodiče se pak mohou zahřát 
něčím teplejším, popřípadě ostřejším 
v nezbytném bufetovém vagonu. 

Navzdory nepříznivé ekonomické si-
tuaci se i v letošním roce uskutečnily 
Mikulášské jízdy na řadě míst naší re-
publiky. Na jejich pořádání se mnohdy 
podílela Krajská centra osobní dopra-
vy ČD. Například na Liberecku byly spo-
jeny s oslavami 150 let tratě z Liberce 
do německé Žitavy.  (pt)

povídka
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Jak sám poznamenává, práce personál-
ního strojmistra chce trochu nezbytného 
štěstí, něco málo znalostí z psychologie, 
ale hlavně dobrý kolektiv strojvedoucích, 
kteří táhnou za jeden provaz. „Mohu říci, 
že jsem měl ve svém profesním životě ob-

rovské štěstí a nikdy se mně například 
nestalo, že bych nesehnal chybějícího 
strojvedoucího a museli jsme nechat zru-
šit vlakový spoj. Nicméně tato funkce při-
náší i řadu stresů, zvláště pak v období 
přechodu na nový jízdní řád či při mi-

mořádnostech, jako jsou například po-
vodně či masivní výpadky elektrického 
proudu,“ pokračuje v rekapitulaci své ka-
riéry na dráze Zbyněk Handzel.

Místo mobilu  
dřív fungoval avizér
Co se radikálně změnilo, to je komuni-
kace. „Dnes mají všichni služební, ale 
i soukromý mobil, což dřív neexistova-
lo,“ poznamenává Handzel a správně 
uvádí, že ani pevná linka doma nebyla 
žádnou samozřejmostí,  obzvláště ve ven-
kovských oblastech. „V depech sloužil 
takzvaný avizér, což byl jakýsi poslíček, 
který roznášel poštu, ale současně shá-
něl po domovech potřebné strojvedou-
cí, když některý z jejich kolegů nepřišel 
z jakýchkoli důvodů do práce,“ vzpomí-
ná na staré časy.

Vedoucí strojmistr Handzel sice ofici-
álně odešel do důchodu v polovině listo-
padu, ale do konce letošního roku ještě 
nasluhuje. Zbývá mu tak doslova něko-
lik dní, než jeho práce na železnici defi-
nitivně skončí. Za těch více než čtyřicet 
let prošel řadou pracovišť pražského DKV, 
například depem Libeň, Masarykovo ná-
draží (tehdy Praha střed), Odstavné ná-
draží Jih, aby na poslední etapu své 
pracovní kariéry zakotvil na středisku 
Praha hlavní nádraží.

Fotograf, zahradník i tajemník 
A čím se bude zabývat jako novopečený 
důchodce? Na tuto otázku je prý těžká od-
pověď, ale vzhledem k tomu, že je velký 
fanda do techniky, bude pokračovat v po-
řádání své obrazové sbírky parních loko-
motiv, ale také ve fotografování a tvor-
bě fotografických prezentací s hudebním 
doprovodem. „Rád bych se věnoval i svojí 
zahrádce a v neposlední řadě jsem se stal 
čestným tajemníkem železničářů-senio-
rů z pražského Smíchova, což mě docela 
potěšilo a budu se této milé práci věno-
vat asi poměrně často,“ říká s úsměvem 
Zbyněk Handzel. MarTIN HarÁk

vÁNOČNÍ ČTENÍ6

leden
•  Jiří Šindelář, strojvedoucí, který přes 
svá zranění poskytoval pomoc ostat-
ním při nehodě ve Studénce, byl redak-
cí Mf DNES zařazen mezi Osobnosti 
roku 2008.

•  Petr Bendl se stal novým ministrem 
dopravy.

•  Inspektorát bezpečnosti železniční do-
pravy – Odbor 18 GŘ ČD získal certifi-
kát managementu jakosti dle normy 
ISO 9001:2000.

•  Sloganem Vlakem na ples byl uveden 
tradiční Ples železničářů, který se ko-
nal jako každoročně v Národním domě 
v Praze na Vinohradech. 

Únor
•  V Liberci se uskutečnilo Mistrovství svě-
ta v klasickém lyžování. České dráhy 
byly hlavním partnerem organizačního 
výboru a oficiálním dopravcem. 

•  Na trati Suchdol nad Odrou – Budišov 
nad Budišovkou byla otevřena nová za-
stávka Odry-Loučky a přesunutá za-
stávka Jakubčovice nad Odrou.

Březen
•  Stipendijní program ČeDéEs vyvo-
lal nečekaně vysoký zájem; České 
dráhy ho nabízejí středoškolákům 
studujícím školy s dopravním zamě-
řením.

•  Železniční hasiči oslavili 55 let své 
existence. 

•  Časopis Rescue report udělil v soutěži 
o Nejlepší záchranářský čin roku Zlaté 
kříže záchranářům, kteří pomáhali zra-
něným po nehodě ve Studénce.  

•  České dráhy představily na tiskové kon-
ferenci nové barevné řešení vozidel.

Duben
•  České dráhy začaly polepovat vozidla 
samolepkami s varováním před nebez-
pečným a nezodpovědným chováním 
v rámci informační kampaně Neotvírej, 
nenaskakuj!  

•  Nabídka ČD Tip do Vídně vyvolala ob-
rovský zájem. Všech 120 jízdenek bylo 
vyprodáno během čtvrt hodiny. 

•  Do čtyř měst v jižních a západních Če-
chách vyjel opět Preventivní vlak. Po-
prvé se v něm předváděly základy 
první pomoci. 

•  Byl představen transformační pro-
gram VIZE 2012.

květen
•  Nový ministr dopravy Gustáv Slamečka 
uvedl jako jednu ze svých priorit zave-
dení nových vozidel na železnici. 

•  Byla představena nová podoba inte-
riéru rekonstruovaných vozů 1. třídy 
od grafického studia Najbrt. 

•  Uskutečnilo se Slavnostní otevření re-
kultivovaného Sadu zachránců dětí. 
Součástí sadu je i studánka s Prame-
nem Nicholase Wintona. 

•  České dráhy otestovaly patrové klima-
tizované jednotky CityElefant na po-
silových rychlících z Prahy do Českého 
Těšína.

Červen:
•  Od druhé změny jízdního řádu vyjel po-
prvé spoj SC Pendolino Sprinter z Prahy 
do Ostravy a Třince. 

•  Čeští cestující se mohli poprvé svézt 
rakouským rychlovlakem railjet při 
jeho cestě na veletrh Czech Raildays 
do Ostravy.

události na železnici 
v roce 2009 

Jméno Zbyněk Handzel 
znají všichni strojvedoucí 
z pražského Depa kolejových 
vozidel. Celý život pracoval 
na dráze, v těchto dnech ale 
právě odchází do důchodu. 
Jakoby končila jedna epocha.

strojmistr ze smíchova

vánoční zabijačka s téměř 
pohádkovou babičkou

Nejvzácnější dárek 
od rybníka krejcar

vE FuNkCI. Fotograf dostihl Zbyňka Handzela ještě jako vedoucího strojmistra na jedné z jeho posledních směn. FOTO auTOr (2x)

NÁDraŽÍ. Celý profesní život pana strojmistra je spjat se železnicí. 

V malé staničce Křenovice nedaleko 
Brna pracoval jeden snaživý mladý 

výpravčí. Při noční směně odjel poslední 
vlak v jedenáct hodin, první měl přijet 
až ráno o půl páté. A tak výpravčí zatá-
hl okénko u kasy a chystal se spát způ-
sobem jedna deka pod sebe, druhá pod 
hlavu a třetí dekou přikrýt.

Po chvilce někdo zaklepal na okénko. 
Že by zákazník? Po chvilce se zvuk ozval 
znovu. Za okénkem stála babička v šát-
ku, jako by vypadla ze Starého bělidla 
z nejznámější knížky od Boženy Němco-
vá. Prostě babička-sluníčko. „Pane vý-
pravčí, nezlobte se, vzpomněla jsem si, 
že jsem dceři a její rodině v Dolní Pous-
tevně ještě neposlala vánoční zabijač-
ku,“ povídá. A položila na váhu balík. 
Výpravčí se trochu zarazil, ale pak ba-
lík zvážil a vypočítal dovozné. Babič-
ka zaplatila, mnohokráte poděkovala 
a výpravčí zase mohl zatáhnout okén-
ko a jít spát.

Jenže po další hodině se ozvalo ťuk, 
ťuk a u okénka stála zase babička. „Víte 
pane výpravčí, já mám v Dolní Poustev-
ně ještě bratra,“ zašveholila nevinně. 
A protože byla taková povídavá, dobro-
srdečná, dovolil si výpravčí laškovně po-
dotknout: „Babičko, proč to posíláte tak 
daleko? Vždyť se to cestou zkazí, nebo 
si na tom pochutnají ajznboňáci. Kdy-
byste to tady nechala, zítra si s panem 
přednostou pochutnáme a ještě uděláte 
dobrý skutek.“  Babička se jeho vtipu za-
smála, podruhé zaplatila a odešla.

Za deset minut se okénko opět roz-
drnčelo. To už se výpravčí trochu na-
štval. Dokázal se ale rychle ovládnout 
a rezignovaně se zeptal: „Tak co, babič-
ko, do třetice Dolní Poustevna?“. A už 
tahal ze zásuvky spěšninový list. „Dě-
kuji za ochotu a trpělivost a přeji vám 
i panu přednostovi dobrou chuť,“ špitla 
jenom babička a rychle zmizela do noci. 
Na okénku voněla jelítka.  JIřÍ JuNEk

Pod vánočním stromkem se vyjímal 
velký balík. Byl v něm obraz z Vysoči-

ny od známého lesníka z Křižánek – ryb-
ník Krejcar nedaleko Herálce, v pozadí 
vrch Devět skal. Aby si máma od svých 
třech „chlapů“ odpočala, táta zavelel: 
„Kluci, zítra se půjdeme podívat, jestli 
to malíř namaloval opravdu podle sku-
tečnosti!“ A jelo se. Když je druhý den 
viděl průvodčí v motoráčku do Nového 
Města, zavtipkoval: „Tak ať si kluci při-
vezete odtud ještě nějaký dáreček.“

Trojice výletníků se pomalu blížila 
do míst, kde se měl nacházet rybník z je-
jich obrazu. Bylo sychravo, kluci se začali 
nudit. Táta, hajný, zvyklý stále pozoro-
vat okolí a vidět dřív, než být viděn, pod-
vědomě sledoval okolí. Najednou se mu 
zdálo, že na mezi u silnice plápolal pla-
mínek. Ale kouř z něj nevycházel. Jakoby 
se něco barevného, červeného a modré-
ho, chvělo ve větru. Záhadné bylo, že vítr 
vůbec nefoukal.

Když přišli blíž, zjistili, že to nebyl 
ohníček, ale dětská ruka v barevné ru-
kavici, vystrčená z kameninové roury, 
z nějakého důvodu zasazené do země. 
V rouře se choulil chlapec, stejně starý 
jako kluci. Už neměl sílu ani volat o po-
moc, jen sípal a prsty v rukavici se ještě 
snažil na sebe upozornit. Měl štěstí, že 
ho někdo našel, už se šeřilo.

Jak se do roury dostal? Po obědě se šel 
projít, na mezi uklouzl po jinovatce a sjel 
do díry. Kovový poklop asi někdo zpeně-
žil. Po kluzké glazuře se nemohl dostat 
ven. Kluk svým zachráncům poděkoval 
a celý šťastný zamířil k prvním domkům 
ve vesnici. V jednom z nich právě nejmé-
ně dva lidé dostali svůj nejvzácnější dar 
v životě. Ani o tom nevěděli. Při zpáteční 
cestě motoráčkem si z trojice cestovate-
lů opět utahoval průvodčí: „Tak co, na-
šli jste dárek?“ Táta jen odvětil: „Ano, 
ale nechali jsme ho tam!“

JIřÍ JuNEk

Na svůj první den v práci si vedoucí 
strojmistr Zbyněk Handzel vzpo-
míná velmi dobře. „Bylo to 1. srp-

na 1968. V kapse jsem měl maturitní 
vysvědčení z dopravní průmyslovky v Pra-
ze v Masné a před sebou celý život. Byl jsem 
tehdy přijat do lokomotivního depa v praž-
ských Vršovicích jako kandidát na funkci 
strojvedoucí. Pochopitelně, že jsem toužil 
po mašinách, po složení zkoušek a zácviku 
jsem začal jezdit jako strojvedoucí na tak-
zvaném Posázavském Pacifiku z Prahy 
na Dobříš, resp. do Čerčan,“ vypráví.

Potřebujete štěstí, psychologii 
a dobrý kolektiv
Po nějaké době na trati 210 odešel Zbyněk 
Handzel na odloučené pracoviště na praž-
ský Smíchov, odkud vozil pro změnu těž-
ké nákladní vlaky se substráty na stavbu 
první české, resp. československé dálni-
ce a také pražského základního komu-
nikačního systému. „Vlaky jsem vedl 
motorovými lokomotivami řady T 466.0, 
takzvanými Pielsticky. Měl jsem přidě-
lený stroj s číslem 0264, který jsem si 
velmi oblíbil a na který dodnes rád vzpo-
mínám. Na Smíchově mě koncem 70. let 
přemluvili, abych nechal strojvůdcování 
a šel pomoci na místo strojmistra. Z ma-
šiny jsem odcházel s těžkým srdcem, ale 
za nějakou dobu jsem si zvykl. Možná 
to bylo i proto, že jsem ještě o víkendech 
jezdil na vedlejší pracovní poměr na lo-
komotivě. Tím jsem si kancelář trochu 
kompenzoval prací v terénu,“ říká Zby-
něk Handzel.

ZBYNĚk HaNDZEl

Do Československých státních 
drah nastoupil v srpnu 1968. 

Začínal jako kandidát na stroj-
vedoucího v lokomotivním depu 
v pražských Vršovicích. Jeho první 
tratí se stal tzv. Posázavský Pacifik, 
tedy dráha z Prahy do Dobříše, resp. 
do Čerčan. Vozil také nákladní vlaky 
se substráty na stavbu naší nejstar-
ší dálnice D 1. 
Na konci 70. let se stal strojmis-

trem, na stanoviště lokomotivy se 
však pravidelně dostával o víkendech 
v rámci vedlejšího pracovního pomě-
ru. V poslední době byl zaměstnán 
na středisku Praha hlavní nádraží. 
Do důchodu odešel v polovině listo-
padu, do konce roku však na Českých 
drahách stále vypomáhá.

Nikdy se mi Nestalo, 
že bych NesehNal 

strojvůdce 
a zrušil pak spoj.
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Za vznikem muzejní expozice v Ko-
řenově stojí členové obecně pro-
spěšné Železniční společnosti 

Tanvald, která dnes sdružuje 35 zájem-
ců o kolejovou techniku. Ta je faktickým 
nástupcem někdejší pobočky Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti 
při železniční stanici Tanvald. Popudem 
k jejímu vzniku v roce 1988 bylo ukončení 
provozu unikátních motorových ozubni-
cových lokomotiv T 426.0 a snaha o je-
jich záchranu. 

Muzeum jako splněný cíl
Trať Tanvald – Kořenov – Harrachov byla 
již v roce 1992 prohlášena za kulturní pa-
mátku, přesto postupně chátrala. Proto 
si příznivci zubačky dali za cíl postupně 
zlepšovat neutěšený stav unikátní želez-
nice, vybudovat podél ní naučnou stezku 
a také vytvořit muzeum, které by připo-
mínalo pestrou historii jediné zubačky 
na území České republiky. 

Poslední záměr se již podařilo usku-
tečnit. Muzeum ozubnicové dráhy se 
poprvé otevřelo pro veřejnost 31. květ-
na 2008. Od té doby přivítaly přízem-
ní prostory poměrně rozlehlé nádražní 
budovy v Kořenově, která v minulosti 
sloužila také jako železniční hraniční 
přechod, více než osm tisíc návštěvní-
ků. Vystavené fotografie i trojrozměrné 
exponáty se váží nejen k samotné trati 
z Tanvaldu do Kořenově, ale také k na-
vazujícímu úseku do Harrachova a dále 
ve směru do polských měst Sklářská Po-
reba a Jelení Hora.

Když přímo, tak s ozubnicí
Jak se můžete dozvědět v expozici, 
ozubnicová železnice byla vybudována 
v letech 1900 až 1902. Měla sloužit pře-
devším přepravě uhlí z území, jež tehdy 
náleželo Prusku, do podhůří Jizerských 
hor, zejména do skláren v okolí Jablon-
ce a Tanvaldu. V cestě však stál mohut-
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události na železnici 
v roce 2009 

Vlastní muzeum má 
od loňského roku také 
jedinečná technická 
památka – ozubnicová 
trať z Tanvaldu 
do Kořenova. Sídlí přímo 
na kořenovském nádraží. 

Jak jsem mikrofonem brzdil vlak
PrINCIP. Návštěvníci muzea se mohou seznámit s fungováním ozubnicového 
systému na naší nejstrmější trati.  FOTO PavEl křEPINský(2x)

NOsTalGIE. Historické ozubnicové lokomotivy rakouské výroby s původním 
označením T 426.0 se stále objevují v čele zvláštních vlaků. FOTO JaN kuŽÍlEk

DO ÚTrOB. Polubenský tunel se nachází hned za kořenovskou zastávkou. 

Zajímavá historie zubačky

výHlED. Most přes řeku Jizeru je vysoký 26 metrů.  FOTO arCHIv ČD

Po filmové škole jsem nastoupil 
do zvukového oddělení Filmového 

studia Barrandov jako asistent mistra 
zvuku. Jak je zvykem, jako elév jsem byl 
pověřován pracemi všeho druhu, hlav-
ně těmi, do kterých se déle sloužícím 
zaměstnancům příliš nechtělo. 

Jednoho rána si mne v šatně vyzvedl 
věhlasný mistr zvuku a nakázal, abych 
ve skladu vyfasoval přenosný magneto-
fon s mikrofonem, že pojedeme nahrá-
vat parní vlak. Bylo mi trochu divné, že 
si nevezme svého oblíbence, se kterým 
již pracoval na několika filmech. Jako 
vysvětlení se mi dostalo, že ten se vy-
tratil zařídit si cosi na úřad. 

Na menším nádraží nedaleko Pra-
hy jsme celý den natáčeli nejrůznější 
zvuky, které vydával ocelový oř - stojí-
cí, jezdící rychle, jezdící pomalu, včet-
ně pumpování kompresoru, prokluzu 
kol při rozjezdu i přikládání pod kotel. 
Musel jsem zachytit i bouchání dve-
ří vagonů či štípání jízdenek panem 

průvodčím. Počasí bylo chladné, stá-
le mrholilo, a tak jsem uvítal sdělení, 
že posledním potřebným zvukem má 
být asi desetiminutová jízda osobního 
vagonu. Představoval jsem si pohodl-
né posezení ve vyhřátém kupé, zapnutí 
magnetofonu a třeba zavěšení mikrofo-
nu na polici, abych jej nemusel celou 
dobu držet. 

To byl však velký omyl. Mistr zvu-
ku ironickým pohledem dal najevo, 
že s mojí představou naprosto nesou-
hlasí. Objasnil, že důležité zvuky jako 
rázy kol na kolejnicových spojích, 
eventuelně pískání brzdových špalků, 
nemají uvnitř vagonu tu správnou in-
tenzitu. Navrhl jsem proto, že posto-
jím na můstku mezi jedoucími vagony, 
ale tato iniciativa byla též zamítnuta, 
protože čistotu zvuku by špinila uni-
kající pára ze spojů hadice topení. Byl 
jsem poučen, že jediný správný postup 
spočívá v tom, že mikrofon prostrčím 
na tyči, v odborné hantýrce zvané tágo, 

odpadním otvorem v záchodové míse 
pod vagon. 

Nebyl jsem pochopitelně tímto poky-
nem nadšen, ale šéf je šéf, a tak jsem 
alespoň vybral ze čtveřice vagonů ta-
kové místo úlevy, které vykazovalo ten 
nejkulturnější stav. Můj nadřízený se 
s poznámkou, že se do té místnůstky 
stejně dva nevejdeme, uvelebil s mag-
netofonem na nejbližší lavici a zavřel 
dveře. Spustil jsem tágo s mikrofonem 
rourou klozetu pod vagon. Úzkostlivě 
jsem dbal, aby vzájemný kontakt byl 
co nejmenší, protože mne pochopitel-
ně pronásledovala představa potřebné 
očisty nářadí před návratem do studia. 

Minuty se pomalu vlekly, opřel jsem 
se co nejpohodlněji o stěnu a upadl 
do mikrospánku. Najednou se s bouch-
nutím rozevřely dveře a šéf zavelel: 
„Končíme, hotovo!“ Úlek způsobil, že 
jsem tágo ponořil do otvoru hlouběji 
a několik škubavých pohybů naznači-
lo, že se drahý západoněmecký mikro-

fon střetl se štěrkem a pražci. Pozvolna 
jsem vytáhl tyč, na jejímž konci zbylo 
jen několik otřepaných drátků, a jako 
ve snu přijal nějaký hadr, který měl šéf 
přichystaný pro očistu následků toho-
to zvláštního testu nováčků - asisten-
tů. „Jste první, kdo chtěl zabrzdit vlak 
tágem. Snad se ten mikrofon podaří 
ve skladu odepsat, byl stejně již star-
ší. Z vašich jedenácti stovek hrubého 
byste to splácel řadu měsíců,“ konej-
šil mě šéf.

Není těžké uhodnout, co se druhý 
den za bouřlivého smíchu probíralo 
v šatně. Mnou natočené zvuky vlaku 
ale byly řádně uloženy v archivu a do-
dnes je můžeme slyšet v mnoha barran-
dovských filmech. Vyznavači věrného 
zvuku se zavedením vakuových toalet 
již tak dokonalou nahrávku těžko poří-
dí, ale díky nadšencům, kteří udržují 
historický vozový park, mají stále do-
statek příležitostí.

vÁClav HÁlEk

železNice z taNvaldu 
do koŘeNova si 

i po vÍce Než stoletÍ 
zachovala jediNeČNost.

•  Společnost Grandi Stazioni Česká re-
publika dokončila druhou etapu revi-
talizace pražského hlavního nádraží 
a otevřela nové ČD centrum. 

•  V Břeclavi se uskutečnily oslavy 170 
let od příjezdu prvního vlaku na území 
dnešní České republiky.

Červenec:
•  V Praze na Smíchově bylo otevřeno mo-
delové Království železnic, jehož part-
nerem jsou i České dráhy. 

•  Na webu Českých drah byly spuštěny 
internetové stránky Pepa z depa, kte-
ré představují dětem zábavnou formou 
svět železnice. 

•  České dráhy otevřely nové ČD cent-
rum v modernizované stanici Marián-
ské Lázně.

srpen: 
•  Společnost DB zahájila ve spolupráci 
s Českými drahami provoz autobuso-
vé linky SC Bus mezi Prahou a Norim-
berkem. 

•  České dráhy začaly zavádět třetí gene-
raci přenosných pokladen POP 3100.

Září:
•  Prvního září vyjel po sedmdesáti le-
tech z Prahy do Londýna Winton Train 
na počest zachránce stovek židov-
ských dětí Nicholase Wintona. 

•  Na veletrhu v Brně byl představen pro-
totyp klimatizovaného bistrovozu 
s oddílem 1. třídy pro mezistátní spo-
je EuroCity a InterCity. České dráhy zde 
obdržely v pořadí stou jednotku Regi-
onova. 

•  Eva Socharová, Václav Rubeš a Len-
ka Friedelová se stali Tvářemi Českých 
drah pro rok 2009. 

říjen:
•  Preventivní vlak zavítal tentokrát 
do Karlovarského kraje. Přednášky pro 
mládež o bezpečnosti na železnici se 
uskutečnily v Karlových Varech, Soko-
lově a Chebu. 

•  Síťové jízdenky ČD Net Lidl si v prodej-
nách obchodního řetězce zakoupilo 
více než 16 tisíc osob. V den jejich plat-
nosti – o státním svátku 28. října – mu-
sela být posílena řada vlaků. 

•  Vláda České republiky schválila 28. říj-
na memorandum, na jehož základě 
přispěje v následujících deseti letech 
na regionální železniční dopravu 2,65 
mld. korun ročně. 

listopad:
•  Průvodčí Českých drah začali rozdá-
vat ve vlacích další dva nové druhy 
Jízdenek pro hodné děti. Na jízden-
kách se objevily Pendolino a parní lo-
komotiva.

•  České dráhy otestovaly v závěru mě-
síce na osobních vlacích mezi Děčí-
nem a Mostem moderní jednotky 
CityElefant. Podobné, jednopodlaž-
ní soupravy se zde mají objevit v příš-
tích letech.

Prosinec:
•  Česká Pendolina oslavila pět let pro-
vozu s cestujícími. Oslav se zúčast-
nil i mnohonásobný zlatý slavík Karel 
Gott. 

•  Po dokončení elektrizace na konco-
vém úseku z Lysé nad Labem zača-
ly jezdit přímé osobní vlaky linky S20 
Praha Masarykovo nádraží – Milovice. 

•  Přímé spojení s Olomoucí dálkovými 
i regionálními vlaky získali díky zahá-
jení elektrického provozu také obyva-
telé Šumperka.   (pt)

ný krkonošský masiv, a tak se stavitelé 
rozhodli pro trasování v přímějším smě-
ru i za cenu velkého stoupání, které do-
sáhlo hodnoty až 58 promile. Ke zdolání 
převýšení 235 metrů tehdejšími parními 
lokomotivami musel být přidán ke kole-
jím systém Abtovy ozubnice.         

První vlak poháněný elektřinou do-
razil do Kořenova v době, kdy byla elek-
trická trakce ve vnitrozemí (s výjimkou 
omezeného provozu na území Prahy) 
ještě hudbou vzdálené budoucnosti. 
Psal se rok 1923 a stanice nesoucí teh-
dy název Polubný se stala konečnou 
elektrických vozů od našich severních 
– tehdy ještě stále pruských – sousedů. 
Tuto vymoženost zhatilo až bombardo-
vání na konci druhé světové války, je-
muž padla za oběť i elektrárna napájející 
přes hraniční trať. 

Jizera jako stálá 
i dočasná hranice
Původní parní ozubnicové lokomotivy 
řady 404.0 nahradily na tanvaldském 
úseku v roce 1961 dieselové lokomotivy T 
426.0, stejně jako jejich parní předchůd-
kyně rakouské provenience. Záhy se však 
zjistilo, že provoz těchto výkonných loko-
motiv je pro méně frekventovanou osob-
ní dopravu zbytečně drahý. Proto zde již 
o čtyři roky později zahájily službu ad-
hezní motorové vozy M 240.0. 

Železnice z Tanvaldu do Kořenova si 
i po více než století existence zachova-
la svou jedinečnost. Přestože se na ní 
setkáme s provozem ozubnicových vla-
ků už jen při nostalgických jízdách, 
primát nejstrmější tratě u nás jí nikdo 
vzít nemůže. Pozornost cestujících pou-
tá také pětice tunelů, z nichž nejdelší – 
Polubenský – měří úctyhodných 940 m. 
Při jízdě z Kořenova do Harrachova ne-
lze přehlédnout 26 metrů vysoký most 
přes kdysi hraniční řeku Jizeru. Charak-
ter významného rozhraní si však udr-
žuje i navzdory státoprávním úpravám. 
Během několika krátkých chvil, které 
strávíte nad korytem zde ještě horské 
bystřiny, totiž zaměníte Jizerské hory 
za sousední Krkonoše.

Do muzea i během zimy
Kořenovské muzeum zve k návštěvě vždy 
v letní a zimní sezoně, kdy se do zdejší-
ho regionu vydává nejvíce turistů. Bývá 
tedy v provozu nejen od června do září, 
ale rovněž v období vymezeném prosin-
covými svátky a koncem března. Napří-
klad letos se znovu otevře v neděli 27. 
prosince. Pokud vás historie této ojedi-
nělé dráhy na našem území zajímá, mů-
žete sem zavítat vždy od úterý do neděle 
mezi desátou a šestnáctou hodinou až 
do 28. března 2010.

PavEl TEsař
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Jedinečná úzkorozchodná trať Českých  drah Třemešná ve slezsku – Osoblaha
Stranou ruchu mezinárodních 
železničních koridorů, 
v neprávem opomíjeném 
osoblažském výběžku 
na úpatí Hrubého Jeseníku 
se v těsné blízkosti 
polských hranic vine 
malebnou krajinou jediná 
úzkorozchodná železnice 
Českých drah z Třemešné 
ve Slezsku do Osoblahy. 

Romantickým vláčkem se vydáte 
na cestu plnou oblouků, kde ja-
koby není kam chvátat a kde se 

můžete kochat poklidnou atmo-
sférou zapomenuté roman-
tiky, vzdálené od chvatu 
a shonu na hlavních 
tratích. Pokud při-
jede do Třemešné 
ve Slezsku vla-
kem, na opačné 
straně výpravní 
budovy už stojí 
vláček jako z po-
hádky. Rychle 
pořídit fotografii, 
nasednout a odjíž-
díme. Jen co obje-
deme vesnici, čeká 
mašinku kilometr per-
ného stoupání. Za chví-
li už překonáme nejvyšší bod 
tratě, ještě zbývá přibrzdit před prud-
kým obloukem o poloměru pouhých 
75 metrů, a už se blíží první nádraží – 
Liptaň. Pod siluetou zámku pak vláček 
zastavuje v Dívčím Hradě. Po Horních 
Povelicích následuje zastávka s roman-
tickým názvem Amalín a zakrátko náš 
vlak zastavuje ve Slezských Rudolticích. 
Po chvíli jízdy údolím říčky Lužné dorazí 
vláček do Koberna, kolem zříceniny Ful-
štejna a přes dnes zrušenou zastávku Os-
trá Hora vjede do předposlední dopravny 
– Bohušova. Údolí se rozestupuje a trať 

dále směřuje na sever do konečné stani-
ce Osoblaha s depem vzdáleným jen ně-
kolik desítek metrů od státní hranice.

760 mm nezbytných k rozvoji 
Vznik zdejší úzkorozchodné železni-
ce se datuje rokem 1898. Stejně jako 
na známějších jindřichohradeckých 
úzkorozchodných drahách byl i v tom-
to případě zvolen rozchod 760 mm. Po-
pudem ke stavbě se stal rozvoj obcí díky 
nově otevřenému železničnímu spoje-
ní z Olomouce do Krnova s odbočkami 
do Opavy a polských Glubczyc. Oso-
blaha, městečko ležící v těsné blízkos-
ti polských hranic, pociťovala potřebu 
napojení na tuto železniční spojnici pře-
devším kvůli zajištění provozu zdejšího 
cukrovaru. Po dlouhých dohadech byla 

nakonec zvolena varianta úzko-
rozchodné železnice s připo-

jením tratě v Třemešné 
ve Slezsku. 

Provoz, kter ý 
představoval tři 
páry smíšených 
vlaků dopravují-
cích jak osobní, 
tak i nákladní 
vozy, zajišťovaly 
tři parní lokomo-

tivy. Aby se zboží 
nemuselo překlá-

dat, používaly se 
již od zahájení do-

pravy k přepravě nor-
málněrozchodných vozů 

podvalníky. Dneska už náklad-
ní doprava na Osoblažce patří bohužel 
minulosti. Ale vraťme se zpět na konec 
předminulého století.

Stovka oblouků pro úřady
Při stavbě se musel respektovat tehdejší 
předpis c. a k. Rakousko–Uherska dovo-
lující minimální délku nově budované 
tratě 20 km, proto se na trati nachází cel-
kem 102 oblouků, díky nimž bylo poža-
dované délky dosaženo. Tehdejší parní 
lokomotivy urazily tuto vzdálenost podle 
směru za 60 až 80 minut. Poměrně dlou-

hé jízdní doby vlaků se podařilo zkrátit 
v roce 1928 s příchodem nových motoro-
vých vozů z kopřivnické Tatrovky, kte-
ré podstatně zvýšily kulturu cestování 
a umožnily rovněž zvýšit počet vlaků. 

Parní trakci a motorové vozy nahra-
dily koncem padesátých let, obdobně 
jako na jindřichohradeckých tratích, 
lokomotivy řady TU 47.0 (nyní řada 705) 
z pražské lokomotivky ČKD. Na zdej-
ší trati se objevily v roce 1958 a spolu se 
čtyřnápravovými osobními vozy z roku 
1966 spolehlivě slouží do dnešních dnů. 

Projížďka vláčkem je při každodenním 
provozu několika párů osobních vlaků 
s jízdní dobou 44 minut ideálním cílem 
pro rodinné výlety. 

A což teprve, je-li možné se svézt par-
ním vlakem! Již pátým rokem se každou 
prázdninovou sobotu naskýtá možnost 
právě takový vláček využít. V jeho čele 
bývá buď Rešica U 46.002 z roku 1956, 
nebo od letošního roku mohutná modrá 
parní lokomotiva U 57.001 vyrobená v pl-

zeňské Škodovce v roce 1947. Ve vlaku je 
kromě vyhlídkových osobních vagonů za-
řazen i služební vůz, v němž je umožně-
na přeprava jízdních kol. A komu při jízdě 
vyschne v hrdle, má k dispozici i speciál-
ní pivní vůz. V následující neděli pak mo-
hutnou parní mašinku vystřídá dieselová 
lokomotiva Faur TU 38.001 z roku 1977. 

A budete–li hledat podrobnější infor-
mace, můžete začít třeba na webových 
stránkách Slezských zemských drah, za-
jišťujících provoz nostalgických vlaků 
(www.osoblazsko.com). Zveřejněný jízd-
ní řád zvláštních vlaků můžete nalézt – 
i s ostatními spoji tratě číslo 298 – také 
v knižním jízdním řádu na straně 683. 

Den dráhy i na Osoblažce
Po vzoru Maďarska začaly i úzkorozchodné 
železnice v dalších zemích slavit takzvané 
Dny dráhy. Je to dobrá příležitost k návště-
vě té které železnice, jež se v ten den před-
staví veřejnosti v plné parádě; připraven je 
vždy doprovodný program s možností na-
hlédnout do zákulisí provozu. Do Dne drá-
hy se nezapojuje jen úzkorozchodka a její 
železničáři, ale se širokou nabídkou tu-

slEZskÁ HaNÁ. Osoblažsko nabízí návštěvníkům nedotčenou přírodu, kterou je možné se kochat i z vlaku místní úzkorozchodky. FOTO MICHal urBaNEC

DrÁHa v ČÍslECH
•  Zahájení provozu   14. 12. 1898

•  Rozchod   760 mm

•  Délka   20,218 km

•  Počet oblouků  102 

•  Nejmenší poloměr   75 m 

•  Největší sklon   26,8 ‰

•  Nejvyšší rychlost   40 km/h

Na kOlE. Ve zvláštních vlacích je možná přeprava jízdních kol.  FOTO MICHal MÁlEkkONEČNÁ. Vlak z Třemešné právě překonal 102 oblouků. FOTO MICHal urBaNEC

INZERCE

vÁNOČNÍ ČTENÍ
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slEZskÁ HaNÁ. Osoblažsko nabízí návštěvníkům nedotčenou přírodu, kterou je možné se kochat i z vlaku místní úzkorozchodky. FOTO MICHal urBaNEC

NEJNOvĚJšÍ PřÍrůsTEk. Škodovácká U 57 si letos odbyla na Osoblažce svoji první sezonu. FOTO  MICHal valOšEk

rOMaNTIka. Parní vlaky zde  provozuje společnost Slezské zemské dráhy.

vĚrNÍ sluŽEBNÍCÍ. Dieselové lokomotivy řady 705  (dříve TU 47.0) slouží na této trati od roku 1958. Na snímku zachycen 
odjezd pravidelného osobního vlaku z Osoblahy. FOTO MICHal MÁlEk (3x)

ristických možností se připojují také obce 
a regiony, takže lze říci, že si každý při-
jde na své. Od roku 2002 slaví svůj svátek 
i naše úzkorozchodka do Osoblahy, připa-
dá zpravidla na čtvrtou sobotu v červnu. 

Není bez zajímavosti, že První parní 
úzkokolejná společnost, OLPAS Moravia 
a České dráhy obdržely v roce 2004 za své 
aktivity cenu českého turistického prů-
myslu za kreativní motivační nástroj k ná-
vštěvě regionu. Porota ocenila především 
„zatraktivnění provozu na unikátní trati“.

Zádumčivá Slezská Haná
Osoblažský výběžek je jedním ze sedmi 
velkých výběžků území České republiky. 
Státoprávně byl v minulosti součástí Slez-
ska. Po prohrané první slezské válce roku 
1742 postoupila Marie Terezie větší část 
Slezska pruskému králi Bedřichu II. a roz-
dělení bylo definitivně potvrzeno habsbur-
ským mírem v roce 1763. Od té doby platí 
s drobnými místními odchylkami dneš-
ní poloha státní hranice. Tento úrodný, 
avšak drsný kraj, zvaný též Slezská Haná, 
značně utrpěl při osvobozovacích bojích 
v roce 1945, kdy se tudy několikrát přehna-
la fronta. Po následném odsunu obyvatel 
německé národnosti se do válkou zpusto-
šeného kraje jen zvolna vracel život.

Tento jakoby zádumčivý kraj, ležící 
dosud mimo vyhlášené turistické trasy, 
se však může pochlubit řadou atraktivit. 

Osoblažský výběžek představuje poměr-
ně svérázné a relativně izolované území 
se spádem do sousedního Polska. Cent-
rem oblasti je město Osoblaha, které bylo 
při osvobozovacích bojích v roce 1945 z 90 
procent zničeno a svého dřívějšího vý-
znamu již nedosáhlo. Památkami jsou 
zbytky městských hradeb, zbarokizova-
ný kostel sv. Mikuláše a jedinečný židov-
ský hřbitov. Navštívit můžete koupaliště 
v příjemném prostředí parku. 

Pohled do krajiny nabízí 
rozhledna nad Liptaní
Turistickým centrem Osoblažska je Bo-
hušov s informačním centrem na obec-
ním úřadě. V centru obce se nachází 
kostel sv. Martina. K návštěvě lze do-
poručit rovněž nedalekou zříceninu 
raně gotického hradu Fulštejna, hrob-
ku generála Laufera či blízký rekreační 
a sportovní areál s tenisovým kurtem 
a možností koupání, rybolovu a ubyto-
vání v chatkách či stanování. 

Další významnou obcí osoblažského 
výběžku jsou Slezské Rudoltice s kdysi 
přepychovým barokním zámkem pře-
budovaným ze středověké tvrze. Ru-
doltický zámek obklopený zámeckým 
parkem byl jedním z významných kul-
turních center Slezska, nazývaným 
Slezské Versailles. 

Zámek Dívčí hrad s parkem ve stejno-
jmenné obci není v současné době veřej-
nosti přístupný. U Matějovic se poblíž 
romantických rybníků nachází málo 
známá a obtížně přístupná jeskyně. Při 
toulkách okolím úzkorozchodky narazí-
te na rozmanité přírodní scenérie a čet-
né bludné balvany. Široké okolí včetně 
nedalekého masivu Hrubého Jeseníku 
můžete shlédnout z rozhledny nacháze-
jící se nad obcí Liptaň, ve které stojí též 
za návštěvu galerie Drak v budově obec-
ního úřadu. 

Osoblažský výběžek je ideálním kra-
jem také pro vyznavače cykloturistiky. 
Regionem prochází mezinárodní zna-
čená cyklotrasa Opavice a nově značené 
cesty vhodné pro pěší i turisty na bicy-
klech. Vaše kola vám v omezeném rozsa-
hu přepraví i úzkorozchodný vlak. Využít 
můžete služeb půjčovny kol, kterou v Bo-
hušově provozují České dráhy ve spoluprá-
ci s místním obecním úřadem.

MICHal MÁlEk,  PETr MITÁČEk

vÁNOČNÍ ČTENÍ
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něné balíčky a ceny na ubytování v rámci 
sezony, kromě nabídek Last moment. Více 
na www.orea.cz.

MaMaison Hotels and Apartments 
S jízdenkou ČD v hodnotě od 200 Kč získáte 
10% slevu z pultových cen ubytování v Ma-
Maison hotelech v Praze, Ostravě, Brati-
slavě, Varšavě, Bielsko-Biale a v Budapešti. 
Více na www.mamaison.com. 

MaMaison Hotel Imperial Ostrava
Váš domov na cestě do Ostravy. S jízdenkou 
v hodnotě minimálně 200 Kč či In-kartou 
ČD získáte 20% slevu na ubytování v týd-
nu nebo 40% slevu na ubytování z pulto-
vé ceny se snídaní o víkendu. Podmínkou 
uplatnění slevy oproti jízdence je lhůta 10 
kalendářních dnů ode dne využití jízdního 
dokladu. Více na www.imperial.cz

golfYacht Prague
Vydejte se Pendolinem na golfYacht Pra-
gue. Ubytujte se na golfYacht Prague s 20% 
slevou ve třech typech kajut, o víkendech 
platí sleva až 30 %! Pro získání slevy předlož-
te jízdenku v hodnotě od 200 Kč či In-kar-
tu ČD. Podmínkou uplatnění slevy oproti 
jízdence je lhůta 10 kalendářních dnů ode 
dne využití jízdního dokladu. Kromě slevy 
můžete získat výhody, jako je odvoz do ho-
telu z nádraží zdarma a další bonusy. Více 
na www.golfyacht.cz. 

Marina Vltava
Pokud navštívíte malebný penzion Mari-
na Vltava v Nelahozevsi nedaleko Prahy, 
s jízdenkou ČD v libovolné hodnotě (uplat-
nění do 15 dnů od platnosti) či s čipovou 
In-kartou ČD můžete získat: 15% slevu 
na ubytování (v období duben – září pla-
tí sleva 10 procent); 10% na půjčovné lodí; 
5% na vyhlídkové plavby (v případě, že se 
nejedná o speciální akci). Více na www.
marinavltava.cz 

ČD travel 
Cestovní kancelář ČD travel nabízí zájez-
dy pro širokou klientelu do celého světa. 
Po předložení jízdenky v hodnotě od 200 Kč 
získáte slevu 10  procent na nezlevněné zá-
jezdy (sleva se nevztahuje na poznávací 
zájezdy a na zájezdy na poslední chvíli). 
Podmínkou uplatnění slevy oproti jízden-
ce je lhůta 10 kalendářních dnů ode dne vy-
užití jízdního dokladu. Nově na zmíněné 
zájezdy platí sleva ve výši 5 procent pro drži-
tele In-karty ČD. Více na www.cdtravel.cz.

Nakupování 

Knihkupectví Kanzelsberger
Po předložení jízdenky v hodnotě od 200 Kč 
nebo In-karty ČD nabízí síť knihkupectví 

Kanzelsberger slevu 10 procent na veškerý 
sortiment ve všech svých obchodech po celé 
republice. Podmínkou pro uplatnění slevy 
je lhůta 10 kalendářních dnů ode dne vyu-
žití. Slevu můžete uplatnit i na nákup v po-
slední době stále více oblíbených dárkových 
poukázek. Více na www.kanzelsberger.cz. 

pietro filipi 
Pohodlnou a stylovou módu značky piet-
ro filipi zakoupíte s 10% slevou po předlo-
žení jízdenky v hodnotě od 400 Kč. Různé 
druhy slev nelze kombinovat, sleva se ne-
vztahuje na bižuterii Jablonex. Podmín-
kou uplatnění slevy oproti jízdence je 
lhůta 10 kalendářních dnů ode dne vy-
užití jízdního dokladu. Více informací 
na www.pietro-filipi.cz.

Parfumerie FAnn
Síť parfumerií po celé ČR, kde v jediném 
obchodě najdete všechny vůně světa! Jíz-
denka v hodnotě 200 Kč, a nově i In-karta 
ČD, vám umožní nákup veškerého zboží se 
slevou 10 procent. Podmínkou uplatnění 
slevy oproti jízdence je lhůta 2 kalendářní 
měsíce ode dne využití jízdního dokladu. 
Více na www.fann.cz.

Zábava a volný čas 

AC Sparta
Jste-li příznivci Sparty, využijte nabídku 
zlevněných vstupenek na fotbalové zápa-
sy. S jízdenkou ČD v libovolné hodnotě zís-
káte 25% slevu na vstupné. Jízdní doklad 
označený průvodčím ČD můžete předložit 
k získání slevy na Spartě do 20 kalendář-
ních dnů ode dne jeho využití. Více infor-
mací na www.sparta.cz.

Ticketstream
Vstupenky na koncerty, festivaly, diva-
delní představení a další vybrané akce 
nyní můžete zakoupit s In-kartou ČD 
levněji a hlavně on-line. Více informa-
cí na www.tic ketstream.cz.

Village Cinemas
Multikina v Praze na Andělu a na Černém 
mostě nabízejí slevu s jízdenkou v hod-
notě 200 Kč a více a s In-kartou ČD, a to 
do standardního sálu za 119 Kč. Slevu mů-
žete uplatnit i na vstupenku do Gold Class, 

SOUTĚŽ

1 x poukaz do prodejen 
SIKO v hodnotě 
100 000 Kč 
2 x poukaz do prodejen 
SIKO v hodnotě 
50  000 Kč 

VYHRAJTE NOVOU KOUPELNU ZA 200 000 Kč!
Odešlete SMS a ihned se registrujte do vědomostní soutěže

Organizátorem soutěže je vydavatelství Business Media CZ, Nádražní 32, 150 00 Praha 5, partner věrnostního 
programu Českých drah – ČD Bonusu. Platnost soutěže je od 17. 12. 2009 do 31. 12. 2009.
Provozovatelem je společnost Mobilbonus s.r.o., cena odeslané sms zprávy je 10 Kč vč DPH. Infolinka  777 717 535, 
www.mobilbonus.cz. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let. 
Z účasti jsou vyloučení zaměstnanci organizátora, Mobilbonus s.r.o., rodinní příslušníci a jejich blízcí. Podrob-
nější informace o pravidlech soutěže najdete na www.bmczech.cz.

1. TVAR SMS ZPRÁVY
SOU(mezera)CDR(mezera)E-MAIL
Příklad: SOU CDR jan.novak@seznam.cz

2. Takto sestavenou SMS zprávu odešlete na telefonní číslo 900 09 10.

3. Po registraci do soutěže bude následovat sada vědomostních otázek. 
Vyhrává ten, kdo zodpoví nejvíce otázek správně a v co nejkratším čase.

Takto sestavenou SMS zprávu odešlete na telefonní číslo 900 09 10.

Sleva na 
předplatné časopisu 

Můj dům 
a Moderní byt
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Partneři programu ČD Bonus
Věrnostní program ČD 
Bonus zavedly České dráhy 
jako formu poděkování 
svým cestujícím. Slevy 
u partnerů programu 
se postupně rozšířily 
i na držitele In-karet ČD, 
včetně zaměstnaneckých. 

Mezi partnery programu patří za-
vedené společnosti, ať už působí-
cí po celé ČR, nebo regionální. Jde 

o firmy z oblastí ubytování, cestování, na-
kupování, zábavy či trávení volného času.

Dalším aspektem ČD Bonusu je věr-
nostní bonus a sleva na jízdné pro držite-
le aktivované elektronické peněženky na  
In-kartě. Při nákupu jízdních dokladů 
mimo pokladní přepážku a bezhotovostní 
platbě je možné ušetřit do elektronické pe-
něženky až 6 procent z jízdného při každém 
nákupu. Za našetřené body je posléze mož-
né nakoupit jízdenky či další služby ČD.

Nabídky partnerů ČD Bonusu se neustá-
le proměňují, aktuální seznam výhod vždy 
najdete na www.cd.cz v sekci Výhody pro 
cestující. Před Novým rokem se seznam 
partnerů rozšířil o následující: 

Operátor Vodafone připravil exkluzivní vá-
noční nabídku pro držitele In-karty ČD: 

1) tarifní balíček: telefony Nokia 6303 
a Samsung Star S5230 se slevou 500 Kč 
při zakoupení s jakýmkoli tarifem; další 
bonus: vybraná služba na 3 měsíce s 50% 
slevou a možnost zakoupení dalších doplň-
kových služeb na zkoušku na jeden měsíc 
zdarma. 

2) předplacený balíček: telefon Nokia 
1661 a SIM karta s kreditem 200 Kč za cel-
kovou cenu 977 Kč. Více informací na  
www.vodafone.cz/ceskedrahy.

Nyní si můžete předplatit oblíbené časopi-
sy Můj dům, Rodinný dům a Moderní byt 
díky In-kartě se slevou 25 procent. Objedna-
cí formuláře najdete na www.cd.cz v sekci 
Výhody pro cestující. A navíc můžete soutě-
žit o novou koupelnu za 200 000 Kč a spous-
tu dalších cen (viz návod v dolní části). 

Síť kadeřnických salonů Hair City po celé 
ČR. Po předložení In-karty ČD získáte sle-
vu ve výši 15 procent na kadeřnické služby. 
Více na www.haircity.eu.

Taxislužba v Praze – Halotaxi. S jakouko-
li jízdenkou ČD či In-kartou získáte 20% 
slevu na jízdné. Při objednávce a nástu-
pu do vozu uveďte požadavek na slevu ČD 
a předložte In-kartu nebo jízdenku. Sleva 
může být uplatněna pouze při telefonické 
objednávce na tel. č. 244 114 411, 602 177 292, 
776 114 411 nebo 603 845 825. 

Ubytování a cestování

OctopusTravel.cz 
Vyberte si ubytování z 28 000 hotelů ve 129 
zemích světa! Držitelům čipové In-karty je 
poskytována 10% sleva na ubytování on-
line při rezervaci hotelů přes internetové 
stránky www.cd.cz.

OREA HOTELS 
Síť hotelů OREA v Čechách i na Sloven-
sku nabízí po předložení jízdenky ČD 
v hodnotě minimálně 200 Kč 10% slevu 
z pultové ceny ubytování se snídaní. Pod-
mínkou uplatnění slevy s jízdenkou ČD 
je lhůta 10 kalendářních dnů ode dne vy-
užití jízdního dokladu.

Speciální nabídka v Mariánských Láz-
ních (OREA Hotel Exclelsior, OREA Hotel 
Bohemia & Anglický Dvůr, OREA Hotel Pa-
lace Zvon) – sleva 10 procent na balíčky a 20 
procent na aktuální ceny z ubytování pro 
držitele In-karty ČD či jakékoli jízdenky. 
Sleva ČD Bonus platí také pro již zvýhod-

Celkový přehled partnerů

v tomto případě ve výši až 17 procent. Na je-
den jízdní doklad je možné zakoupit až dvě 
zlevněné vstupenky! Lhůta pro uplatnění 
slevy je 2 měsíce ode dne využití jízdního 
dokladu. Více na www.villagecinemas.cz.

Kluby v Praze 
Do tanečních klubů Mecca a Duplex 
v Praze zakoupíte s jízdenkou v hodnotě 
od 200 Kč vstupné na místě na vybrané 
akce až s 50% slevou. Podmínkou uplat-
nění slevy oproti jízdence je lhůta 10 ka-
lendářních dnů ode dne využití jízdního 
dokladu. Aktuální seznam akcí najdete 
na stránkách ČD Bonusu na www.cd.cz. 

Restaurace 
Sushi Point je síť sushi restaurací v Čes-
ké republice. S jízdenkou ČD v hodnotě 
od 400 Kč, a nově s In-kartou ČD, získáte 
slevu 15 procent na celkovou konzumaci 
v restauracích SUSHI POINT, vyjma zvý-
hodněných menu, poledních menu a ne-
dělních brunchů. Novinkou od 16. 10. je 
nová restaurace Sushi Point Olympia 
Brno.Více na www.sushi-point.cz. 

Novinka: získejte také 15% slevu 
na celkovou konzumaci v nové restau-
raci Kobe na Václavském nám. 11 v Pra-
ze! Sleva platí pro držitele In-karty ČD 
či po předložení jízdenky v minimální 
hodnotě 400 Kč na vše, vyjma zvýhod-
něných menu, poledních menu a neděl-
ních brunchů. Více informací na www.
koberestaurant.cz.

Království železnic 
Největší modelovou železnici v ČR na-
jdete v Praze na Smíchově, Stroupežnic-
kého 23. 

Přijeďte se na mašinky podívat vlakem 
a získejte slevu na vstupném až 15 procent: 
pro držitele In-karet ČD platí sleva 15 pro-
cent na běžné vstupné, pro držitele jízde-
nek ČD v libovolné hodnotě pak sleva 10 
procent. Jízdní doklad ČD musí být plat-
ný v den uplatnění slevy. Více informací 
na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Centrum Tance 
Centrum Tance je největší taneční ško-
la v České republice. V současné době se 
v jejích kurzech seznamuje s tancem více 
než 3500 tanečnic a tanečníků pod vede-
ním téměř 90 lektorů po celé republice. 
Po předložení jízdenky v minimální hod-
notě 300 Kč nebo In-karty ČD vám bude po-
skytnuta sleva 200 Kč na semestrální kurzy 
v Praze, Brně a Plzni. Podmínkou uplat-
nění slevy oproti jízdence je lhůta 10 ka-
lendářních dnů ode dne využití jízdního 
dokladu. Více na www.centrumtance.cz.

Jazyková škola Skřivánek 
S jízdenkou či In-kartou ČD můžete uplat-
nit slevu na jazykové kurzy, překlady a tlu-
močení u největší jazykové agentury v ČR 
– Skřivánek. S jízdenkou ČD v hodno-
tě od 200 Kč či po předložení In-karty zís-
káte zmíněné služby o 10 procent levněji. 
Slevu je možno uplatnit v pobočkách ve 23 
městech na celém území ČR. Podmínkou 
uplatnění slevy oproti jízdence je lhůta 10 
kalendářních dnů ode dne využití jízdní-
ho dokladu. Více na www.skrivanek.cz.

Autopůjčovna 
Autopůjčovna Hertz nabízí všem cestu-
jícím po předložení jakékoli jízdenky ČD 
pronájmy osobních vozidel v ČR za zvý-
hodněné ceny. Držitelé In-karet navíc 
obdrží další slevu z již zvýhodněné ceny 
ve výši 7 procent! Vozidla Hertz si můžete 
zapůjčit přímo v následujících stanicích 
ČD: Praha hl. n., Brno hl. n., Olomouc 
hl. n., Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov. 

Speciální vánoční nabídka pro za-
městnance ČD: v období od 18. prosince 
2009 do 4. ledna 2010 uveďte při rezer-
vaci vozidla kód CZVCE09 a získejte pro-
nájem vozů za bezkonkurenční ceny, 
např. Škodu Fabia na 17 dní za 2958 Kč 
či Mercedes A150 na stejný počet dnů 
za 3366 Kč. Pro více informací nás kon-
taktujte na cdbonus@cd.cz. 

vÁNOČNÍ ČTENÍ
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O nádražích jedné spojovací dráhy
V Železničáři se stále 
častěji objevují příspěvky 
na téma zlepšování stavu 
našich nádraží. Protože 
je předvánoční čas, rád 
bych zavěsil na pomyslný 
železničářský vánoční strom 
ozdobu v podobě povídání 
o několika zajímavých 
nádražích a jejich historii. 

Takových nádraží je však na naší že-
leznici spousta. Ze všech tratí v České re-
publice jsem zvolil tu, která je mi z ryze 
osobních důvodů nejbližší – z Pardubic 
do Liberce. 

Pardubice hlavní nádraží
Pardubické nádraží nepatří přímo k Par-
dubicko-liberecké dráze, nýbrž leží 
na hlavním tahu, který ve čtyřicátých 
letech 19. století vznikl jako spojnice Víd-
ně se Saskem.

V roce 1857 se začala stavět dráha z Par-
dubic do Liberce. Její vlastník – Jihoseve-
roněmecká spojovací dráha – si původně 
hodlal vybudovat v Pardubicích vlastní 
nádraží na západ od „státního“, jenže 
zasáhlo c. k. Ministerstvo obchodu. Aby 
byli cestující při přestupování ušetřeni 
zdlouhavého putování z jednoho nádra-
ží na druhé, nařídilo, že jejich odbave-
ní musí být zajištěno v jediném místě. 

Nová výpravní budova z roku 1858, 
na svou dobu impozantní a moderně ře-
šená, však již po několika letech začala 
praskat ve švech a bylo nutné ji zvětšo-
vat přístavbami. Ani ty však nestačily, 
a tak od října 1905 do srpna 1907 prove-
dl přestavbu nádraží karlínský stavitel 
Václav Nekvasil. 

Tato podoba pardubického nádraží se 
zachovala až do 26. srpna 1944, kdy při 

náletu na rafinérii olejů a letiště bylo za-
saženo i nádraží a bomby zničily střed-
ní část výpravní budovy a nástupištní 
halu. V září 1944 byla dvoupatrová střed-
ní část snížena o jedno podlaží a budova, 
provizorně opravená, sloužila až do do-
končení nového nádraží v roce 1958.

Začátkem roku 1946 nabídlo město 
ČSD pozemky cukrovaru zničeného ná-
letem pro stavbu nového nádraží. Mi-
nisterstvo dopravy vypsalo soutěž, ze 
tří návrhů vybrala komise projekt ar-
chitektů Řepy a Kalvody, kteří si přizvali 
ke spolupráci Josefa Dandu. Skutečnost, 
že autoři měli k dispozici volný prostor 
dosud nezastavěné části na okraji města, 
jim umožnila vytvořit nádraží jako kom-
pozici několika na sebe navazujících čás-
tí: odbavovací haly, dopravního traktu, 
hotelu, objektu vedlejších služeb a byto-
vého křídla. Přednádraží dotváří na stra-
ně k městu nádražní pošta. Horizontála 
odbavovací haly, protnutá výraznou 
hmotou kolmého traktu, uliční průčelí 
rytmizované zkosenými okny a kombi-
nace červeného a černého keramického 
obkladu jsou hlavními prvky jedné z nej-
významnějších realizací železničního 
poválečného funkcionalismu.

Provizorně opravená stará výpravní 
budova (tzv. staré nádraží) byla postup-
ně upravena a prodloužena pro potřeby 

železnice. Torzo její původní architek-
tury se zachovalo pouze na východním 
rohovém pavilonu a v části navazující-
ho křídla, kde dnes sídlí Správa doprav-
ní cesty Pardubice.

Liberec
Protože v Pardubicích neměla Jihoseve-
roněmecká dráha prostor k vybudová-
ní svého provozního zázemí, rozhodla 
se umístit jej na druhý konec dráhy, to-
tiž do Liberce. Odtud ostatně myšlenka 
na postavení této trati vzešla, zejména 
zásluhou libereckého průmyslníka Jo-
hanna Liebiega. Od něho také s největ-
ší pravděpodobností pocházel i název 
společnosti Jihoseveroněmecká dráha, 
neboť podle představ libereckých podni-
katelů měla především zajistit obchodní 
propojení Němců na jihu od Liberce s Li-
bereckem a Německem na severu.  

Nádraží v Liberci bylo již od počátku 
koncipováno jako průjezdné, se společ-
nou výpravní budovou pro Pardubicko-
libereckou a současně s ní budovanou 
Žitavsko-libereckou dráhu. O jeho umís-
tění se však dlouho vedly spory. K defini-
tivnímu vyjasnění místa pro postavení 
společného nádraží vyslalo vídeňské Mi-
nisterstvo obchodu začátkem července 
1855 do Liberce komisi. Ta po delších dis-
kuzích se zástupci obou drah a města 
uznala jako nejvýhodnější umístění ná-
draží v lokalitě Na jeřábu. Město na toto 
řešení nakonec, byť nerado, přistoupi-
lo, ale při jednáních politické pochozí 
komise na podzim 1856 se je znovu po-
kusilo zvrátit, a to i za cenu vybudování 
dvou samostatných nádraží, avšak mar-
ně.  Společná výpravní a současně i ad-
ministrativní budova byla dokončena 
na podzim roku 1858. Projektant Fran-
tišek Riesemann ji navrhl 92 m dlouhou 
s  pětidílným půdorysem. V architekto-
nickém řešení uplatnil – podobně jako 
u ostatních budov Pardubicko-liberecké 
dráhy – gotické prvky v romantickém po-

jetí, v Liberci však mnohem silněji inspi-
rovaném saskými vzory, což dosvědčuje 
určitá podobnost s novogotickou nádraž-
ní budovou v Žitavě. 

Aby docílil vyvážených proporcí tak 
velké budovy, navrhl Riesemann první 
patro jako mezanin s menší světlou výš-
kou. Větší část prostředního rizalitu tak 
mohl zabírat na svou dobu impozantní 
vestibul na výšku přízemí i mezaninu, 
který sloužil současně pro odjíždějí-
cí i přijíždějící cestující, s pokladnami 
a zavazadlovými přepážkami po obou 
stranách. Mezi výpravní budovu a prv-
ní kolej umístil inženýr Riesemann 120 
metrů dlouhé nástupiště s polygonál-
ními objekty záchodů na obou koncích. 
Nástupiště však brzy nestačilo stále se 
zvyšujícímu počtu cestujících, takže již 
v roce 1864 jednali zástupci obou drah 
o zřízení druhého, ostrovního nástupiš-
tě, ale pro neochotu saské strany podílet 
se na jeho financování se jeho realizace 
dlouho odkládala. 

V řešení přestavby z let 1903–1904, je-
hož autorem byl zřejmě architekt staveb-
ního ředitelství Rakouské severozápadní 
dráhy Ludwig Schmidl, pracující pod-
le dispozic přednosty projekční kancelá-
ře architekta Josefa Ungera, se odrazila 
velkorysost liberecké architektury z pře-
lomu století. Podle projektu stavební-

ho ředitelství Rakouské severozápadní 
dráhy, realizovaného v letech 1905–1906 
bylo vybudováno široké ostrovní nástu-
piště s odbavovací budovou spojenou 
s budovou výpravní dvěma podchody. 
Ostrovní budova, navržená v novobarok-
ním slohu, poskytla v přízemí prostory 
pro čekárny, restaurační sály a služeb-
ní místnosti železnice. Interiér vestibu-
lu pojali projektanti v novorenesančním 
stylu se secesními motivy. Díky novému 
dispozičnímu i technickému řešení se li-
berecká výpravní budova zařadila k nej-
modernějším v rakouském mocnářství.

Jistě stojí za pozornost, že rozsáhlá re-
konstrukce libereckého nádraží proběh-
la při nepřerušeném provozu za pouhých 
18 měsíců. Její ukončení bylo načasová-
no k otevření reprezentační výstavy čes-
kých Němců v Liberci roku 1906. Císař 
František Josef I., který přijel výstavu za-
hájit, byl přivítán na právě dokončeném 
a slavnostně vyzdobeném nádraží.

Rozměry a vzhled, které liberecké 
osobní nádraží dostalo v roce 1906, si 
zachovalo bez větších změn do součas-
nosti, i když opravy částečně setřely pů-
vodní architekturu. V současné době 
čeká zdejší stanici rekonstrukce odjez-
dové haly, která zajistí větší komfort 
a lepší služby pro cestující i zázemí pro 
zaměstnance, v budoucnu by se měla 
modernizace dočkat i jednotlivá nástu-
piště a další prostory nádraží. 

Smiřice
Ze všech nádraží ležících mezi Pardubi-
cemi a Libercem je určitě nejzajímavěj-
ší smiřické, a to nejen na této trati. Jde 
totiž o skutečný unikát mezi českými 
nádražními budovami. Za svůj vzhled, 
připomínající lovecký zámeček, vděčí to-
tiž libereckému průmyslníku a jednomu 
z hlavních akcionářů Pardubicko-libe-
recké dráhy Johannu Liebiegovi, který 
se stal roku 1863 majitelem smiřického 
panství. S rozhodnutím zřídit ve zdej-
ším zámku své sídlo a ve Smiřicích vy-
budovat průmyslové podniky souvisela 
i přeměna dosavadní zastávky na sta-
nici a stavba nové výpravní budovy, jež 
měla nahradit zvětšený strážní domek 
z roku 1857. Liebieg odmítl standard-
ní staniční budovu podle návrhu drá-
hy a nechal v roce 1864 postavit budovu 
podle svých představ a na svůj náklad. 
Patrovou stavbu nesymetrického půdo-
rysu, s průčelím v romantickém slohu, 
ukončuje na uličním nároží pardubické 
strany pětiboká věž, na liberecké straně 
pětiboký schodišťový trakt.

Ráz loveckého zámečku navozuje i „zví-
řecí příkop“ na uliční straně, překlenutý 
schodištěm s klenbou, v architektuře na-
zývanou „kobylí hlava“. Stávající budova 
je údajně pouze jižním křídlem, na něž 
mělo navazovat mnohem honosnější se-
verní křídlo. Autorem projektu byl prav-
děpodobně liberecký stavitel a architekt 
Gustav Sachers, kterého Liebieg v roce 
1864 povolal do Smiřic k úpravám zámku 
a který pro jeho rodinu v roce 1872 posta-
vil také novorenesanční palác v Liberci. 
Sachers projektoval velké množství sta-
veb ve slohu romantismu a pozdního his-
torismu a jeho nejvýznamnější stavba, 
stará radnice v Jablonci nad Nisou, je na-
vržena v podobném duchu jako smiřické 
nádraží. Nástupištní veranda s přízemní 
přístavbou kiosku a záchodů na liberecké 
straně pochází z roku 1929, v roce 1936 do-
stala budova novou fasádu, která poněkud 
setřela její původní romantický ráz. Sou-
časný stav, s průčelím světle zelené barvy, 
je výsledkem citlivě provedené rekonstruk-
ce dokončené v roce 2005.

Doufejme, že takových rekonstruk-
cí, které uchovají nebo navrátí původní 
vzhled architektonicky zajímavým vý-
pravním budovám při jejich současném 
přizpůsobení současným i budoucím po-
žadavkům na kvalitu služeb poskyto-
vaných Českými drahami cestujícím, 
stejně jako na kvalitu pracovního pro-
středí železničářů, bude v dalších letech 
přibývat. MOJMÍr krEJČIřÍk

ZÁMEČEk. Nádraží ve Smiřicích nemá u nás obdoby.  FOTO luDĚk ČaDa rOZšÍřENÍ. Nákres přístavby nástupištní verandy z roku 1928.  REPRO arCHIv ČD

Za vÁlkY. Takto vypadalo pardubické nádraží v roce 1940, jen několik let před 
zničujícím bombardováním.  FOTO výCHODOČEskÉ MuZEuM ParDuBICE

FuNkCIONalIsMus. Nová staniční budova v roce 1974.  FOTO suDOP PraHa

ruCH. Provoz v přednádražním prostoru monumentální staniční budovy v Li-
berci v roce 1935.  FOTO arCHIv Pavla vursTY

s HvĚZDOu. Takto vypadalo jedno z nástupišť libereckého nádraží v časech do-
znívajícího parního provozu.  FOTO ONDřEJ řEPka

JIHOsEvErONĚMECkÁ sPOJOvaCÍ DrÁHa

První snahy libereckých průmyslníků 
o železniční spojení sahají do 40. let 

19. století, kdy se zvažovala možnost ve-
dení železnice z Prahy do Drážďan přes 
Liberec a Žitavu. Další pokusy ztroskota-
ly na zamítavém postoji státu k soukro-
mému železničnímu podnikání a teprve 
změna v železniční politice Rakouska 
umožnila záměr realizovat.

Akciová společnost Jihoseveroněmecké 
spojovací dráhy (Südnorddeutsche Verbin-
dungsbahn, firemní značka SNDVB, také 
Pardubicko-Liberecká dráha), v jejímž čele 

stáli bratři Kleinové, Vojtěch Lanna a libe-
recký průmyslník Johann Liebieg, získa-
la koncesi ke stavbě a provozování dráhy 
z Pardubic do Liberce s odbočkou z Jaromě-
ře do Svatoňovic 15. června 1856.     
Práce začaly již v září 1856, zahájení 

provozu na jednotlivých úsecích postu-
povalo takto: 4. listopadu 1857 Pardu-
bice – Jaroměř, 1. června 1858 Jaroměř 
– Horka u Staré Paky, 1. prosince 1858 
Horka u Staré Paky – Turnov, 1. května 
1859 Turnov – Liberec a Jaroměř – Malé 
Svatoňovice.  

vÁNOČNÍ ČTENÍ
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a. a. konar: Muž zastírá svůj ... (dokončení v tajence).

Znění tajenky: PŮVOD Z OPICE ROZUMEM, ŽENA OBLEKEM
soutěž Podzim na železnici s Pepou

P řed nedávnem probíhala na we-
bových stránkách Českých drah 
pro děti soutěž o nejlepší fotogra-

fii na téma Podzim na železnici. Byla 
určena především žákům základních 
škol. Sešlo se mnoho hezkých fotogra-
fií, hodnotitelská komise nakonec vy-
brala tři nejlepší, které vám nyní 
představujeme.

Mladí výherci obdrželi zajímavou 
knihu Svět rychlých kolejí a dárkový 
poukaz na nákup vnitrostátních a me-
zinárodních jízdních dokladů.

Pepův web funguje od července letoš-
ního roku. Je určen především žákům 
základních škol, ale jistě si zde při-
jdou na své i všichni ostatní, pro které 

je železnice koníčkem. V současné době 
připravuje garant webových stránek  
– Odbor vzdělávání a personálního roz-
voje GŘ ČD – jejich rozšíření, a to o sek-
ci pro žáky středních odborných škol 
se zaměřením na dopravu. Návštěvní-
ci webu zde naleznou nejen studentské 
okénko s mnoha železničními zajíma-
vostmi, netradiční a praktické testy 
a kvízy pro získání již odbornějších vě-
domostí z oboru, ale také zábavu, in-
formace o středních a vysokých školách 
z oblasti dopravy, přehled profesí v že-
lezniční dopravě a mnoho dalšího.

Pokud tedy ještě neznáte webové 
stránky www.pepazdepa.cz, určitě 
na ně zavítejte.

výHErCI:
1.místo: Lukáš Hanzlík, Pardubice – Taurus v Bezpráví (1)
2. místo: David Sůva, Pacov – Podzimní vlak (2)
3. místo: Vojtěch Láska, Bakov nad Jizerou – 310.0134 s nákladem v podzimním 
čase na trati Turnov – Rovensko pod Troskami (3)

vÁNOČNÍ ČTENÍ

VODOROVNĚ: A. Borový les; jem-
ná usazenina; terénní kryt; zbabě-
lec (hovor.); soutok; mys (kniž.). – B. 
Kloudně; podstavec; jitro; případ; kov-
bojská potřeba; vpád. – C. Papežská 
listina; jednotka elektrického napětí; 
Verdiho opera; rostlina kana; výklenek 
ve zdi; přenosný osobní počítač. – D. 
Cukrářský výrobek; právo odporu; roze-
pře; samice lesního přežvýkavce; islám-
ské rodové tradice; slovanské vesnice; 
edém. – E. Pracoviště v dole (slang.); vy-
soký kopec; anglicky „otevřený“; teplo-
ty pod nulou; brek; závit (zastar.); dět-

ská nemoc. – F. TAJENKA. – G. Jméno 
herečky Chýlkové; dvakrát snížený tón; 
útok; značka francouzské hořčice; cvič-
ná veslařská loď; Sarmat; Topolánkova 
strana. – H. Napříč prostorem; prudký 
pohyb; saň; cizí směnka; salamandr; 
možná; naplněni. – I. Ostrov v pásu ato-
lů; dravec; plody; turecký člun; zaúpění 
(kniž.); karetní barva. – J. Středověký 
nájezdník; mravouk; příležitostná kou-
pě; sedmá velmoc; opadání (kniž.); 
pokladna. – K. Východní Slovan; kor-
noutnice; doupě; ženské hlasy; božský 
pokrm; papoušek.

SVISLE: 1. Psaní. – 2. Lesní plod. – 3. 
Tenisový dvorec; hlídka. – 4. Baltské 
moře; Jendova. – 5. Olina; čirá tekuti-
na; rodový svaz. – 6. Písemný souhlas 
s léčebným postupem (–z); český sochař. 
– 7. Nepohoda; azbest. – 8. Svinovací 
závěs; představený kláštera; jméno 
bývalého herce Sklenčky. – 9. Úkon; pí-
semnost; bezduchý výcvik. – 10. Hoch; 
druh palmy. – 11. Souhvězdí zimní ob-
lohy; základní vzorek měřidla. – 12. 
Skupina stálých pracovníků; oblak; 
smyčka. – 13. Ta; rusky „lhůta“; vněj-
ší podoba. – 14. Podlý čin (expr.); švý-

carské horské středisko. – 15. Spotřeba. 
– 16. Němky; polyfonní skladby. – 17. 
Starogermánský znak; psací potře-
by; římsky 1049. – 18. Staroarménské 
město; indická tanečnice; lék k ma-
zání. – 19. Pevný obvaz; strofy. – 20. 
Slovenské lázně; hospodářský pracov-
ník. – 21. Rytmický celek; syn syna; 
belgické lázně. – 22. Symetrála; vnější 
část zemské kůry; trampský přístře-
šek. – 23. Ohbí nohy; kladná elektroda. 

– 24. Rychlostní stupeň (slang.); ženské 
jméno. – 25. Francovka; pivovarnická 
surovina; březno. – 26. Ponořen; poli-
bek. – 27. Tajný list z vězení; španělská 
polévka. – 28. Čas oběda. – 29. Někam.

NÁPOVĚDA: D. adat, K. Ant, 13. srok, 
14. Arosa, 18. Aza, 22. sial.

auTOr: PETr HaJNIš
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dráhy jsou spjaty s městy 

Od roku 1907 slouží cestu-
jícím městská železnice 
v Hamburku, od roku 1924 

v Berlíně. Společnosti s ručením 
omezeným, které provozují měst-
skou železnici, patří do podnika-
telského segmentu DB Městská 
doprava, jež je vedle DB Dálková 
doprava a DB Regionální doprava 
nejmladším segmentem osobní 
dopravy DB. Vznikem DB Městská 
doprava reagoval německý ná-
rodní dopravce na otevření trhu 
MHD čítajícího na 440 doprav-
ních podniků. Společnost DB AG 
spatřuje ohromný tržní potenci-
ál v aliancích se systémy městské 
hromadné dopravy a od počátku 
je tahounem integrace služeb ve-
řejné osobní dopravy v tamních 
dopravních svazech. 

Hamburk
S-Bahn Hamburk si v roce 2007 
připomněla stoleté výročí provo-
zu. Organizačně patří do oblas-
ti Sever společně s autobusovými 
dopravci z Kielu, Brém, Braun-
schweigu a dánského Viborgu. 
S-Bahn Hamburk denně přepraví 
600 000 cestujících na 6 linkách 
obsluhujících 68 zastávek. Délka 
sítě činí 147 km, z toho 113 km tratí 

Městské železnice 
S-Bahn jsou 
fenoménem 
neoddělitelně 
spjatým s největšími 
německými městy, 
kde je oddělená síť 
tratí s napájením boční 
proudovou kolejnicí 
a stejnosměrným 
napětím.

průmysl německo
Nález využijí 
na Kinderlounge 

Rekonstrukce
tratě do polska

Německé nádražní mise 
profitují ze senzační-

ho nálezu v jednom z rych-
lovlaků ICE. V říjnu 2006 
nalezl cestující na toale-
tě ve vlaku ICE mezi Hanau 
a Frankfurtem nad Moha-
nem 400 tisíc eur a ode-
vzdal je policii. Nalezené 
peníze skončily na Odděle-
ní ztrát a nálezů DB. Proto-
že se do tří let, jak je stano-
veno zákonem, o peníze ni-
kdo nepřihlásil, zůstaly fi-
nanční prostředky DB.

Dopravce předal poctivé-
mu nálezci kromě nálezné-
ho ještě částku 25 tisíc eur, 
kterou dotyčný muž věno-
val na sociální projekty. Ze 
zbývajících přibližně 370 ti-
síc eur podpoří DB nádražní 
mise. Peníze budou určeny 
na projekt Kinder lounge, 
kdy na třech nádražích 
vzniknou prostory s hračka-
mi pro děti a možností pře-
balování miminek.

V  září letošního roku 
byly předloženy plány 

na zdvoukolejnění a elek-
trizaci tratě Knappenro-
de – Horka – státní hranice 
SRN / Polsko. Rekonstruk-
ce 53 kilometrů dlouhé trati 
začne příští rok a má trvat 
až do roku 2014. Po ukonče-
ní stavby se podstatně zvýši 
kapacita mezinárodní ná-
kladní tratě Berlín / Dráž-
ďany – Wrocław – Kyjev 
a zaplní se tak poslední nee-
lektrizovaná „mezera“ mezi 
Německem a Polskem.

(sh)

je s napájením přes boční proudo-
vou kolejnici se stejnosměrným 
napětím 1200 V. Chod společnos-
ti zajišťuje necelých 900 zaměst-
nanců. Za rok přepraví téměř 200 
mil. cestujících. V provozu je na-
sazeno 112 elektrických jednotek 
řady 474, z toho 42 dvouproudo-
vých řady 474.3 s možností jízdy 
i pod trolejí se střídavým napětím 

Společnost UniControls 
uvedla na trh novou ge-

neraci informačního sys-
tému pro cestující pod ná-
zvem PIREDI (Passenger In-
formation, Reservation and 
Diagnostic System). Systém 
PIREDI integruje pokročilé 
funkce moderního intero-
perabilního osobního vozu 
pro dálkovou dopravu, jaký-
mi jsou informační systém 
pro cestující v akustické i vi-
zuální podobě, on-line in-
formace o rezervacích a ob-
sazení míst, centrální dia-
gnostika vozu i vlaku z jedi-
ného místa, vlaková komu-

nikace podle UIC 556 s mož-
ností libovolného sestavení 
soupravy a dálkové přeno-
sy dat z vozidla a na vozidlo. 
Systém PIREDI byl letos in-
stalován do šesti bistrovozů 
řady ARmpee61, které vy-
robila spo lečnost ŽOS Vrút-
ky pro České dráhy. Bistro-
vůz této řady s funkčním 
systémem PIRE DI si moh-
li prohlédnout návštěvní-
ci letošního Mezinárodní-
ho stro jírenského veletrhu 
v Brně.

Železnice stále
vozí málo zboží

Hospodářská krize dras-
ticky snížila nákladní 

dopravu na německé želez-
nici. V prvních devíti měsí-
cích tohoto roku přepra vila 
železnice 226,4 mil. tun 
zboží, což je o jednu pěti-
nu méně než za stejné ob-
dobí loňského roku. Tento 
nega tivní trend se však ze-
slabil, nejhorší byl totiž po-
čátek roku 2009, kdy krize 
zasáhla Německo. Hlavní 
podíl na nižších výsledcích 
má především vývoz, kte-
rý se za devět měsíců snížil 
oproti stejnému období roku 
2008 o třicet procent. Z pře-
pravovaných komodit byly 
nejvíce postiženy ocelářské 
a chemické výrobky. Nao-
pak stabilní zůstala přepra-
va minerálních olejů.

KE KŘÍdLŮM. Žlutočervené soupravy s logem DB vás dovezou 
i na jedno z letišť v německé metropoli. FOTO AuTOR

Belgické cargo 
doplácí na liberalizaci

Zjišťují rezervy 
na dráze

Zkušební tunel 
na Brenneru hotov

RCA letos skončí 
v minusu

Německý nákladní 
operátor DB Schen-
ker a dceřiná společ-

nost ruských státních 
drah RŽD Trans-Con-

tainer představili záměr posta-
vit v lotyšském hlavním měs-
tě Rize depo určené pro prázd-
né kontejnery a jejich drážní no-
siče. Vzájemná spolupráce má 
usnadnit dálkovou nákladní 
dopravu mezi západní Evropou 
a Ruskem přes Lotyšsko. Vago-
ny deponované v nově vzniklém 
depu by byly okamžitě k dispozi-
ci pro nakládku, a odpadlo by tak 
nezbytné čekání na prázdné jed-
notky z Ruska.

V Belgii dopadly dů-
sledky liberali zace 
trhu na obchodní 

činnost dceřiné spo-
lečnosti SNCB pro ná-

kladní přepravu B-Cargo. Podíl 
společnosti na nákladní přepra-
vě se z 92 procent na začátku roku 
snížil po několika měsících na 86 
procent. Na svědomí to mají dva 
hlavní konkurenti B-Carga, fir-
my Crossrail a SNCF Fret. Oba do-
pravci zvýšili svůj podíl na ná-
kladní přepravě Belgie na 7,5, 
resp. 4,9 procenta. Přitom ještě 
v roce 2007 firmy B-Cargo a SNCF 
Fret spolupracovaly.

(kla, sh)

Švýcarský svaz ode-
sílatelů upozorňuje 
na nevyužitý poten-
ciál železniční dopra-

vy zboží. Jako příklad 
inovace představil koncem října 
v balíkovém středisku Härkingen 
ve spolupráci s dalšími subjekty 
nákladní kyvadlový vlak drážní-
ho kompetenčního centra. Ten-
to vlak jezdí denně mezi místy 
Chur a Daillens nejvyšší rych-
lostí 120 km/h. Pro konečnou do-
pravní fázi (tzv. poslední míli) je 
vybaven hybridním pohonem. 
Švýcarské spolkové dráhy poža-
dují pro krytí deficitu dopravy vo-
zových zásilek subvenci. 

Vrty pro zkušební tu-
nel základního tune-
lu Brenner byly do-

končeny v jihotyrol-
ském Maulsu. Tunel 

je dlouhý 1767 metrů a má pře-
devším pomoci určit odborní-
kům, jaké je složení hornin. Prá-
ce trva ly přes 18 měsíců a byly bo-
hužel provázeny některými ne-
hodami. Těžší část stavby má 
však teprve přijít. Vrty byly již 
zahájeny na dalších dvou zku-
šebních tunelech, a to u Aichy 
a Innsbrucku. Zde se bude dolo-
vat na geologicky komplikova-
ném místě, kde se stýkají afric-
ké a evropské zemské desky.

Nákladní složka ra-
kouských státních 
drah Rail Cargo Aus-

tria (RCA) počítá le-
tos s poklesem obra-

tu o 18 procent, tj. pod 2 miliar-
dy eur. Předseda představenstva 
Friedrich Macher informoval, že 
ztráta může dosáhnout kolem 80 
až 90 milionů eur (až cca 2,3 mili-
ardy Kč). Ještě loni utržila RCA 2,5 
miliardy eur a dosáhla zisku 20,5 
milionu eur. Do roku 2015 chce 
podnik výsledek zlepšit o 300 mi-
lionů eur. Toho chce dosáhnout 
například úsporami fixních ná-
kladů či racionalizací ve ztrátové 
dopravě kusových zásilek.

krátké zprávy ze světa
V Rize vyroste 
kontejnerové depo

Smělé plány s vlaky TgV ve Francii
Dopravce SNCF hodlá vyhlásit 

v nejbližší době soutěž na do-
dávku až 100 kusů vysokorych-
lostních vlakových souprav nové 
generace vybavených pro přes-
hraniční provoz v souladu s li-
beralizací mezinárodní osobní 
dopravy v rámci Evropské unie. 
Prezident společnosti Guillaume 
Pepy potvrdil, že SNCF plánují ob-
jednávku 35 vlakových souprav 
s možností rozšíření o dalších 65. 
Podle zprostředkovatelské strate-
gie společnost očekává, že úřed-
ní výzva k soutěži bude zveřejně-
na v lednu 2010.

Série 13 souprav v hodnotě oko-
lo 400 mil. eur by nahradila více-

systémové soupravy TGV použí-
vané společným podnikem SNCF 
a SBB, společností Lyria, a při-
bližně stejný počet by také zvý-
šil počet souprav používaných pro 
provoz Thalysu do Bruselu, Am-
sterdamu a Kolína. 

Prezident SNCF také nastínil 
výhledovou vizi na rozšíření sítě 
TGV v oblasti Paříže a jejího okolí 
s rozvojem zvláštních stanic pro 
ulehčení současným čtyřem ter-
minálům a zlepšení dostupnos-
ti vysokorychlostního provozu 
až 80 procentům obyvatel žijí-
cích na přilehlých předměstích. 
V samotné Paříži je hlavní prio-
ritou dokončit dlouho plánova-

né rozšíření křížení TGV přes jih 
Paříže z Valentonu do Massy, kde 
vlaky TGV z jednotlivých regionů 
musí v současné době sdílet kole-
je na velkém okruhu s předměst-
skými elektrickými jednotka-
mi. Tato trať by měla mít mezi-
lehlou stanici blízko letiště Orly, 
další je plánována ve Villeneuve-
Saint Georges. Další nová stanice 
by měla být postavena ve čtvrti La 
Défense na západní straně města 
jako hlavní střed pro navrhova-
nou vysokorychlostní trať Paříž 
– Rouen – Le Havre. Ta by pokra-
čovala do Massy po okružní trase 
okolo jihozápadu města. Spojení 
přes sever Paříže by spojovalo La 

Défense s LGV Sever a umožnilo 
by vlaku Eurostar dojet do tohoto 
nového středu z Londýna za pou-
hé 2 h 15 min. 

Guillaume Pepy mimo jiné 
uvedl: „Naším snem je mít 12 
stanic TGV pro 12 milionů oby-
vatel žijících ve středu metropo-
litní oblasti Ile de France. Velká 
Paříž by byla spojena s evropskou 
vysokorychlostní sítí a konkuro-
vala by tak Londýnu nebo Frank-
furtu.” Celkové náklady na tento 
projekt se pohybují mezi 250 mil. 
a 500 mil. eur, přičemž se očeká-
vá, že značná část financí bude 
hrazena státní a regionální sprá-
vou. (acri)

voz S-Bahn Berlín ve formě spo-
lečnosti s ručením omezeným, 
od roku 2004 patří do segmentu 
DB Městská doprava. S-Bahn Ber-
lín je stoprocentní dceřinou spo-
lečností DB Mobility Logistics. 
V pracovní den přepraví 1,3 mil. 
osob. Na síti o délce 332 km se 
166 zastávkami je nasazeno 632 
čtyřdílných elektrických jedno-
tek. Ročně ujedou vlaky S-Bahn 
32,2 mil. km a přepraví 388 mil. 
cestujících. Provoz berlínské 
S-Bahn zajišťuje 2885 zaměstnan-
ců, z toho 868 strojvedoucích. 

Výkony
Městské železnice v Berlíně 
a Hamburku loni realizovaly 
o dvě procenta vyšší přepravní 
výkon, 5,5 mld. oskm, a přepra-
vily 583,6 mil. cestujících. Vla-
ky S-Bahn ujely v obou městech 
44,5 mil. kilometrů. DB disponu-
jí 1857 stejnosměrnými elektric-
kými vozy. Na provozu se podíle-
lo 3627 zaměstnanců.

Hospodaření
Roční obrat tržeb podniků 
S-Bahn v Berlíně a Hamburku 
v rámci segmentu DB Městská 
doprava loni meziročně stoupl 
o 6,4 procenta na 779 mil. eur při 
tržbách z jízdného 425 mil. eur 
a úhradách od objednatelů 354 
mil. eur. Výsledek hospodaření 
před zdaněním (EBT) se loni zvý-
šil z 55 mil. eur na 82 mil. eur.

Investice
DB na hrubé investice u městské 
železnice v Berlíně a Hamburku 
loni vynaložily 13 mil. eur (cca 330 
mil. Kč), což představuje pokles 
o třetinu oproti roku 2007. Důvo-
dem bylo odsunutí projektu za-
měřeného na vypravení vlaků 
strojvedoucími. ROMAN ŠTĚRBA

HORNÍ pATRO. Vlaky městské rychlodráhy obsluhují na berlínském
hlavním nádraží nejvyšší poschodí. FOTO ARCHIV dB (2x)

15 kV 16,7 Hz. Uvnitř města jezdí 
62 stejnosměrných jednotek řady 
472/473.

Berlín
Historie městské železnice v Berlí-
ně sahá do roku 1924, kdy 8. srpna 
vyjel první vlak na lince ze Sever-
ního nádraží do Bernau. Po sjed-
nocení Německa ustavily DB pro-

V ČELE. Profese strojvedoucího patří mezi nejpočetnější u každého
z provozovatelů městských železnic. 

Systém pIREdI
pro dálkové vozy

•	 17.–19. 3. 2010 
EXPORAIL, 
Moskva (Rusko) 
Dopravní prostředky, 
logistika

•	 11. –15. 5. 2010 
TECHNIKA BEOGRAD, 
Bělehrad (Srbsko) 
Všeobecný strojírenský 
veletrh

•	 8.–10. 6. 2010  
EXPO Ferroviaria 2010, 
Turín (Itálie) 
Mezinárodní železniční 
výstava

•	 8.–11. 6. 2010 
MACH-TOOL, 
Poznaň (Polsko) 
Mezinárodní strojírenský 
veletrh 

•	 15.–17. 6. 2010 
Czech Raildays, Ostrava 
Mezinárodní veletrh 
drážní techniky 
a kolejových vozidel

•	 13.–17. 9. 2010 
Mezinárodní strojírenský 
veletrh, Brno

•	 21.–24. 9. 2010 
INNOTRANS, 
Berlín (Německo) 
Mezinárodní veletrh 
kolejových vozidel

•	 27. 9.–2. 10. 2010 
International Technical 
Fair, 
Plovdiv (Bulharsko)

•	 6.–9. 10. 2010 
TIB, 
Bukurešť (Rumunsko) 
Mezinárodní technický 
veletrh (acri)

Kalendář veletrhů 
v roce 2010
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Zájezdy na staré FIP:
•	 14.–16. 2. Karneval v Benátkách, ostrovy Murano, Burano. 

Cena: 1590 Kč/os. zahrnuje: 2x místenku, 1x lehátko, služby 
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, městskou 
dopravu (loď), komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu. 
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Venezia – Wien 
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci 
ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: 
FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem. 

•	 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu, cena 6390 Kč. Cena 
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový 
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur), 
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu a odjezdu, 
vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup na termální 
koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet Pompeje 
+ Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta (individuální 
pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu), vlakovou dopravu. 
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6 (T4) Wien – Roma 
570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) nutno objednat při 
sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich 
rodinní příslušníci FIP: ÖBB a FS.

•	 20.–28. 3. Madrid a jeho okolí, cena 5990 Kč zahrnuje: 
4x ubytování, 7x místenku včetně příplatků, služby vedoucího 
zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta, 
vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: doplatek za lehátko 
T6 (T4) Wien – Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna – Wien 570 Kč 
(820 Kč), Port Bou – Madrid 330 Kč, Madrid – Port Bou 330 Kč 
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy). 
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE, rodinní 
příslušníci FIP: ÖBB, FS a RENFE a 50% FIP pro průjezd Francií.

•	 Slovensko – Dudince/Hokovce – hotel Park – Vánoční pobyt / 
/ Silvestrovský pobyt: 21. 12.–27. 12. / 27. 12.–3. 1. 2010.
Cena za osobu ve 2lůžkovém pokoji 5900/6900 Kč zahrnuje:
ubytování, plnou penzi, 10 procedur, Štěpánskou / Silvestrovskou 
zábavu, autobusovou dopravu (při vlastní dopravě sleva 
600 Kč/os.), trasa autobusu: Kladno, Praha-Dejvice, Jihlava, 
Brno, po dohodě možno přistoupit po trase na kterékoliv 
benzínové pumpě při sjezdu z dálnice.

•	 Silvestr na ostrově Ischia – penzion Casa Nicola – 29. 12.–2. 1. 
cena 5700 Kč/os. zahrnuje: 4x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 
4x polopenzi, gala silvestrovskou večeři, volný vstup do hotelového 
bazénu, transfery přístav/hotel/přístav celý den, koupání 
v termálním parku Tropical, novoroční výstup na sopku Epopeo. 
Cena nezahrnuje: dopravu, rezervační doklady, trajektové lístky, 
cestovní pojištění klientů, příplatek za autobus 2990 Kč/os.

Kontakty: 
ČD travel, s. r. o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 052, 
972 243 057, 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

V NOVÉM ROCE VŠECHNO NEJLEPŠÍ PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI CK

NOVÉ pOByTOVÉ ZÁJEZdy NA ROK 2010
CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009 
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009 
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
•	 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia mimosezóny 12-dňový v sezóne 13-dňový v sezóne
POMORIE 2850 Kč na osobu 3750 Kč na osobu 3990 Kč na osobu
SOZOPOL 2850 Kč na osobu 3990 Kč na osobu 4250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
•	 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA - Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária mimosezóny 12-dňový v sezóne 13-dňový v sezóne
2-lôžková izba 6500 Kč 9100 Kč 9900 Kč
3-lôžková izba 6800 Kč 10800 Kč 11700 Kč
4-lôžková izba 7600 Kč 13700 Kč 14500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
•	 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar 
v cene mimosezóny 2400 Kč na osobu počas celej sezóny za 3250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez ceny 
za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web.stránke: www.ck-kysucatour.sk alebo osobne v kancelárií na ŽST Kys. N. Mesto 
alebo na telefónoch 00421/41/4211620 alebo želez. telefón 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442 
alebo emailom:ckkt@stonline.sk.

dOVOLENÁ
Cestovní kancelář Halmanová
nabízí:
Rok 2010 – ceny včetně: taxy
9–11x nocleh, lehátka, transfery
Řecko od 3500, 
Č. Hora od 3990 Kč
Bulharsko od 4790, 
záloha 1000 Kč/os.
--------------------------------------------
Ubytování: 
Chorvatsko, Itálie aj. 
krátké zájezdy a pobyt s poznáním  
--------------------------------------------
Poznávací:
Maroko + Západní Sahara
Září: Ázerbajdžán + Irán 
letadlo + vlak
-------------------------------------------- 
tel./fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer, 
www.2-dovolena.cz 
e-mail: ckhalma@seznam.cz

ZIMNÍ pOByTy
REKREAČNí A ŠKOLICí STŘEDISKO v Jizerských horách nabízí
vánoční a zimní pobyty. Cena 280 Kč s možn. polop. 
Pokoje s vl. soc. zař. Děti sleva. Tel. 483 381 091, 731 473 259.

VýBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitel organizační složky RCP Brno vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
Inženýr železniční dopravy – předpisy, zkoušky, výcvik 
(předpisář) RCP Brno s pracovištěm Brno.
Náplň práce IŽD – předpisy, zkoušky, výcvik:
•	 předpisová a legislativní činnost,
•	 zajišťuje výklad předpisových ustanovení a jejich vzájemných 

vazeb,
•	 zabezpečuje jednotný postup a koordinaci v oblasti předpisové 

metodiky,
•	 provádí výkon zkoušek u předepsaných pracovních činností,
•	 zajišťuje výcvik zaměstnanců,
•	 provádí kontrolní činnost.
Stanovené předpoklady pro výkon funkce:
•	 vzdělání úplné střední s maturitou,
•	 odborná praxe minimálně 5 let u ČD, a. s., případně ČD Cargo, a. s., 

nebo SŽDC, s. o.,
•	 dosažená odborná zkouška D-08 dle předpisu ČD Ok2,
•	 organizační a pedagogické schopnosti,
•	 týmová práce, komunikativnost, asertivita, časová flexibilita,
•	 morální bezúhonnost,
•	 velmi dobrá uživatelská znalost MS Office, internet, elektronic-

ká pošta.
Předpokládaný nástup do funkce po předchozí dohodě v I. čtvrtletí 2010.
Místo výkonu práce: Pracoviště RCP Brno, Kounicova 26.
Platové zařazení: TS 12
Součástí pracovní smlouvy bude i souhlas zaměstnance s vysíláním 
na pracovní cesty.
Přihlášky zpracujte volnou formou s uvedením telefonického spoje-
ní, přílohami přihlášky musí být kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání a kopie osvědčující splnění kvalifikačních předpo-
kladů (kopie výkazu o zkouškách), strukturovaný životopis s uvede-
ním podrobného přehledu dosažené praxe.
Nedoložení požadovaných dokladů nebo údajů je důvodem pro vyřa-
zení přihlášky z výběrového řízení.
Termín podání přihlášek: do 4. 1. 2010 do 12.00 hodin.
Adresa k doručení přihlášek – písemně nebo osobně na adresu:
České dráhy, a. s., RCP Brno
Ing. Pavel Surý
Kounicova 26
611 35 BRNO
Na obálku do levého horního rohu uveďte:
„Výběrové řízení IŽD – předpisy, zkoušky, výcvik RCP Brno“ a dolož-
ku „NEOTVíRAT“
Výběrové řízení se uskuteční ve dvou kolech.
První kolo proběhne bez účasti přihlášených dne 8. 1. 2010.
Uchazeči vybraní do druhého kola budou pozváni telefonicky 
k osobnímu jednání.
Ředitel RCP Brno si vyhrazuje možnost od výběrového řízení 
odstoupit nebo nevybrat žádného uchazeče.
Případné dorazy lze uplatnit u Ing. Libora Semoráda, tel: 972 621 001.

Mapy pomáhají cestujícím

Hlavním důvodem pro vy-
dání první mapy od firmy 
KORDIS v prosinci 2004 

byla dlouholetá existence doprav-
ních atlasů vydávaných v Praze, 
Brně i dalších velkých městech. 
„Po zavedení IDS JMK jsme cítili 
potřebu vydat přehlednou a do-
statečně přesnou mapu i pro ob-
last mimo Brno. Příprava atla-
su pro nás nebyla z časových a fi-
nančních důvodů možná, a proto 
jsme se rozhodli pro mapu,“ říká 
Květoslav Havlík.

Návrh přišel od Klubu 
českých turistů
Před pěti lety přišel zástupce 
brněnské pobočky Klubu čes-

Ve regionálních 
vlacích na jižní Moravě 
můžete vidět graficky 
vydařené mapy 
od společnosti KORDIS, 
která má na starosti 
zdejší integrovaný 
dopravní systém.

kých turistů pan Samuel s ná-
vrhem vytvořit mapu, která by 
zahr nula trasy všech regionál-
ních autobusů a vlaků a součas-
ně poskytla informace o vedení 
turistických tras. Ve společnos-
ti KORDIS se tato idea ujala a bě-
hem velmi krátké doby se poda-
řilo vše dohodnout a mapa tak 
mohla přijít na svět.

„Cykloturistické mapy sítě li-
nek slouží především pro cestu-
jící, kteří chtějí vyrazit na výlet 
vlakem nebo autobusem. Kom-
binují v sobě značené turistické 
cesty s linkami veřejné železnič-
ní i autobusové dopravy a vybra-
né cyklotrasy. Mapa se sice pro-
dává samostatně, ale vzhledem 
k příznivé ceně si ji mnoho na-
šich zákazníků kupuje současně 
s jízdními řády,“ říká Květoslav 
Havlík, který je považován za du-
chovního otce map IDS JMK. 

„Od roku 2004 se nám podaři-
lo vydat mapu již třikrát. Každé 
vydání vždy zahrnulo celé zain-
tegrované území v době vydání. 
S dalším vydáním mapy čekáme 
na rozšíření IDS JMK na Znojem-
sko od července 2010. Potom by-

chom rádi připravili další mapu, 
která bude pokrývat Břeclavsko 
a Znojemsko,“ dodává Havlík.

Podlouhlé schéma 
vyšlo jako nejlepší
Novinkou, která zatím neměla 
v ČR obdoby, se stalo schéma sítě 
vlakových linek IDS JMK. „Již při 
spuštění integrovaného systé-
mu jsme si byli vědomi toho, že 
čím lepší informace cestujícím 
poskytneme, tím více se podaří 
omezit případné problémy a ne-
dorozumění. Ve vozidlech měst-
ské dopravy je naprosto běžné 
zveřejňovat plány sítě linek. Ne-
viděli jsme proto důvod, proč by 
se podobný plán neměl vytvořit 
i pro nově vytvořené a očíslova-
né vlakové linky S a R. Rozhléd-
li jsme se proto po sousedních ev-
ropských zemích a jako nejlep-
ší řešení nám připadlo vytvo-
řit podlouhlé schéma sítě linek 
a umístit je nad dveře vozů,“ vy-
světluje Květoslav Havlík a chvá-
lí dobrou spolupráci s brněn-
ským Depem kolejových vozi-
del i Krajským centrem osobní 
dopravy.

ČESKÁ LÍpA. Železniční stanice mají v zimních večerech neopakovatelné kouzlo. Stačí se aspoň na chvíli zastavit a pozorně vnímat. FOTO RAdEK HORTENSKý

A ještě jedna novinka, ten-
tokrát internetová. Na adre-
se www.idsjmk.cz/plan se zob-
razuje poloha všech zastávko-
vých označníků s pěti nejbliž-
šími odjezdy. V jedné mapě jsou 
tak sdruženy informace o všech 
druzích dopravy – železnici, regi-
onálních autobusech, ale i měst-
ské dopravě. 

„Bohužel zatím není mož-
nost on-line zjistit, ze které ko-
leje konkrétní vlak pojede, proto 
máme železniční stanice zobra-
zeny pouze jako jeden bod,“ do-
dává Havlík a upozorňuje také 
na interaktivní plán sítě linek. 
Ten si už získal u cestujících vel-
kou oblibu a jeho novější verzi má 
dnes má například i pražská in-
tegrovaná doprava. 

MARTIN HARÁK

Regionální sportov-
ní komise Odborového 

sdružení železničářů Pra-
ha uspořádala ve dnech 
3. a 4. listopadu Mistrovství 
České republiky železničá-
řů v elektronických šipkách 
mužů a žen pro rok 2009. 
Slavnostní zahájení se ko-
nalo v hale TJ Slávie Hradec 
Králové a klání hned na za-
čátku pozdravil Petr Nero-
dil, ředitel Regionálního 
centra provozu Hradec Krá-
lové. Stanislav Nosek po-
přál všem pěkné házení a se-
známil s hracím systémem; 
hlavní rozhodčí Vladimír 
Bernard připomenul povin-
nost dodržování pravidel. 

Muži byli rozděleni do čtyř 
skupin, z nichž čtyři nejlepší 
hráči postupovali do dalších 
bojů. Hrálo se na pět vítěz-
ných legů, souboje byly velmi 
vyrovnané. Po prvním dnu 
se jako nejlepší hráči ukáza-
li Petr Vlasák a Jaromír Mráz. 
Následující den se v soubo-

ji o třetí místo utkali David 
Prekop a Radek Mála, kte-
rý se nakonec radoval z bron-
zu. Ve finále proti sobě tedy 
stanuli Petr Vlasák a Jaromír 
Mráz. Závěrečné utkání bylo 
velmi vyrovnané a napína-
vé. Nakonec skončilo ve pro-
spěch Petra Vlasáka, který 
vyhrál 5 : 3, a stal se tak mi-
strem ČR železničářů pro rok 
2009. 

Ženy hrály, vzhledem 
k menšímu počtu účastnic, 
systémem každá s každou. 
Do bojů o finále postupova-
ly čtyři nejlepší. O třetí mís-
to se nakonec utkaly Jitka Ba-
liharová a Alice Pavlíčková, 
z bronzu se rado vala druhá 
jmenovaná. O prvenství zá-
pasily Hana Zajíčková a Anna 
Randová. Po tuhém boji vy-
hrála Anna Randová, a zís-
kala tak titul mistryně Čes-
ké republiky železničářů pro 
rok 2009. Sportu zdar a šip-
kám zvlášť.

JANA KALOuSKOVÁ

proházeli se k vítězství
Mistrovství v šipkách proběhlo v Hradci Králové.

volný čas

mnoho zákazníkŮ 
Si kupuje mapy 

SoučaSně 
S jízdními řády.
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Dne 24. října jsme se vy-
dali na výlet. Vyje-

li jsme v půl sedmé ráno 
z nádraží v Pelhřimově 
a po 250 km jsme skonči-
li v Humpolci v 17.06 h. Den 
byl vybrán záměrně, pro-
tože jel z Ledečka do Káco-
va  Pacifik. Vystřídali jsme 
M 152, klasický osobák z Tá-
bora do Benešova, CityEle-
fant do Čerčan, páru s dře-
váky do Kácova, klasický 
rychlík do Havlíčkova Brodu 
a opět M 152 do Humpolce. 

Příjemný, ale někdy překva-
pený personál nám poradil, 
jakou nejvýhodnější jízden-
ku si koupit. Jelo nás cel-
kem 27 a každý z nás zapla-
til 150 korun. Příjemná ná-
draží, přesnost na vteřinu, 
ve vlacích čisto. Jen do cíle 
v Humpolci jsme přijeli 
o minutu dřív. Stačili jsme 
si tak ještě udělat foto s vý-
pravčím v červené čepici. 

Názor na služby ČDjsme 
si všichni vylepšili o mi-
lion procent. Tedy mimo 
mne, protože já na dráhy 
nedám dopustit už čtyřicet 
let. Na celé čáře u nás zví-
tězil CityElefant a restaura-
ce v Ledečku nad nádražím. 
Jen je škoda, že některé ob-
lasti jsou bez dráhy. 

 pAVEL pÍpAL

Dětský domov Nechanice 
přivítal s jednodenním 

předstihem Mikuláše s dvě-
ma čerty a dvěma andě-

ly. Téměř čtyřicet zdejších 
dětí ve věku od čtyř do osm-
nácti let obdrželo řadu dár-
ků v podobě sladkostí, oma-
lovánek, výtisků dětského 
časopisu Můj vláček, pas-
telek a dalších. Největší ra-
dost měly z plyšových slo-
nů Elfíků, které symbolizo-
valy České dráhy. Oba čerti 
odešli s prázdnou, nikoho si 
neodnesli, a všichni si večí-
rek užili. RAdEK KANSKý 

Železničář je stále
lepší a zajímavější

Mikuláš v domově 
v Nechanicích

pošta

LIdÉ A pŘÍBĚHy

Zpívají o rychlíku z Kolína

Blbci ve vlaku tvoří absolutní menšinu

Vážená redakce, děkuji 
za letošní posílání va-

šeho týdeníku Železničář. 
Musím konstatovat, že je 
stále lepší, barevnější a za-
jímavější. Vždy se na další 
číslo těším. Všem členům 
redakce přeji do příští-
ho roku hodně spokoje-
ných čtenářů a v pracov-
ním i osobním životě mno-
ho úspěchů, zdraví i něja-
ké to štěstí. A o vánočních 
svátcích klid a pohodu 
v tomto uspěchaném čase. 
Váš spokojený čtenář. 

OTTO TREJBAL

pošta

Kladno-dubí
10. prosince

Po poledni v žst. Kladno-
Dubí vykolejil při posu-

nu jeden nákladní vůz řady 
Eas-u přes výkolejku Vk01. 
Škoda byla předběžně vyčís-
lena na 80 tisíc korun. Udá-
lost šetří RIBŽD Praha.

ibžd

Ostrava
11. prosince

V  odpoledních hodinách 
v žst. Ostrava hl. n. na-

jel rychlík 331 na panelový 
kryt kabelové trasy a beto-
nový kvádr, umístěné ne-
známou osobou na pravém 
kolejnicovém pásu staniční 
koleje číslo 101b. Nikdo ne-
byl zraněn, škoda byla před-
běžně vyčíslena na 10 tisíc 
korun. Událost šetří RIBŽD 
Ostrava. (MirKo)

Na dráhy nedám
dopustit čtyřicet let

Tomáš Kudrna slouží hlavně ve 
vlacích do Drážďan. FOTO AuTOR

Hudební skupina Divokej 
Bill už má za sebou oslavu 
desátého výročí. Jak říká 

frontman skupiny Vašek Bláha, 
byly to krásné roky, na které je ra-
dost vzpomínat.

Hukot, cvrkot, bomba
„Stalo se toho za tu dobu straš-
ně moc,“ říká Bláha. „První ky-
tary a odpálený zesilovače, prá-
ce na zkušebně v kotelně úvalské 
školy, zkoušky každý den... Pak 
přišla nabídka na natočení des-
ky a současně zklamání, že to ne-
jde tak hladce, ale pak hned dru-
há a následně třetí deska, první 
pecky, který nám opravdu začaly 
hrát rádia. Vyrovnávání se s po-
pularitou, měsíční turné po Ang-
lii. A zase zkoušení na pátou des-
ku,“ vyjmenovává. 

Za zlomovou událost považu-
je Vašek Bláha koncert v pražské 
Lucerně v roce 2004 a DVD, které 
z něj bylo natočeno. „Na koncer-
ty nám chodilo kolem pěti tisíc 
lidí, hráli jsme jenom v halách 
nebo ve velkých přírodních am-
fi teátrech. No prostě hukot, cvr-
kot, bomba,“ vypráví nadšeně.

První pokusy o vytvoření sta-
bilní kapely začaly tak před pat-
nácti lety. Po čase se ustálilo slo-
žení buben, kytara, basa, har-
monika, housle, akustika a me-

NA CESTÁCH. Skupina Divokej Bill pochází z Úval. Jízdu příměstskou dopravou do Prahy její členové dobře znají. FOTO AuTOR 

NA pÓdIu. I když často hrají také v zahraničí, na domácí publikum 
nedají členové skupiny Divokej Bill dopustit.  FOTO VÁCLAV ŠEBEK (2x)

gafon, pak přibylo banjo, násle-
dovala výměna bubeníka a před 
třemi lety přibyl didgeridoosta. 
„Nyní nás je osm a devátý je stá-
lý host. Rád bych zmínil desáté-

Kdyby tak jezdily 
CityElefanty mezi 
Prahou a Úvaly třeba 
ve dvě hodiny ráno. To 
by se pak podle skupiny 
Divokej Bill z nočních 
koncertů neodcházelo 
zbytečně předčasně.

Navzdory tomu, že ho potká-
te téměř výhradně v mezi-
národních rychlících, zná 

Tomáš Kudrna i většinu ostat-
ních tratí v Ústeckém a Liberec-
kém kraji. Česká Lípa, Bakov nad 
Jizerou, Liberec, Dolní Žleb nebo 
Teplice v Čechách byly totiž dlou-
ho jeho cílovými destinacemi. 

Stále usměvavý vlakvedou-
cí vyvrací mýtus, že čím zapad-
lejší trať, tím jsou cestující vlíd-
nější a upřímnější. „Myslím, že 
to neplatí. Dost závisí na dialo-
gu a vzájemném respektu a sa-
mozřejmě na přístupu nás za-
městnanců, protože jsme pře-
ci také jen lidé. Jak s oblibou ří-

kám, na blbce narazím kdekoli. 
Ale těch je naštěstí i mezi cestu-
jícími absolutní menšina,“ říká 
Tomáš.

Informací proti stresu
Jednou z důležitých profesních 
dovedností vlakových čet je psy-
chologie a umění řešit konflikty 
se zákazníky. „Snažím se vždyc-
ky všechno cestujícímu vysvětlit, 
jasným a citlivým způsobem tak, 
aby pochopil, jak k problému do-
šlo,“ říká vlakvedoucí.

Informovanost lidí ve vlacích 
se prý hodně zvyšuje. „Někdy mě 
až překvapí, co vše lidé z interne-
tu vědí. Přijímají zpravidla s po-
vděkem další údaje, zvlášť při 
jízdě do nebo z Německa. Řeší se 
přestupy, lidé jsou vděční, když 
je nasměruji k tomu správnému 
vlaku,“ uvádí.

Ve vlacích EC je také důleži-
tý kontakt s německými kolegy, 
kteří předávají či přebírají vla-

Tomáš Kudrna začal 
v roce 1991 pracovat 
jako průvodčí osobních 
vlaků. Dnes doprovází 
cestující spojů EuroCity.

Dopisy jsou redakčně upra veny
a kráceny.

pOpuLARITA. Jejich písničky si získaly už hodně fanoušků.

ho člena – manažera –, který je 
s námi od začátku,“ říká Bláha.

Kapela Divokej Bill vystupova-
la v Anglii, Irsku, Skotsku, Ame-
rice, několikrát i v Německu, 

Chorvatsku, Nizozemí, Belgii, 
Švýcarsku, Maďarsku a samo-
zřejmě na Slovensku. Jak ale zdů-
razňuje, nejlépe se jí hraje doma. 

Život jenom padesát 
metrů od kolejí
Divokej Bill pochází z Úval, kam 
jezdí často CityElefanty v rám-
ci integrované pražské dopra-
vy. „Bydlím asi padesát metrů 
od trati, hned vedle závor, tak-
že zvuky vlaků slyším od dětství 
pořád dokola. Abych řekl prav-
du, jsou to pro mě zvuky domova. 
Když k nám přijede návštěva, tak 
jsou z toho všichni překvapení, 
ale druhý den už spí bez problé-
mů,“ vypráví frontman skupiny.

Jízdu vlakem považuje Vašek 
Bláha za velmi výhodnou. „Učil 
jsem se v Libni a učitelky vědě-
ly, že jsem mimopražský. Když 
jsem někdy přišel na vyučování 
později, byly shovívavější. A já to 
měl přitom jen 25 minut od na-
šeho domu v Úvalech, jenže to 
jsem tehdy nikomu samozřejmě 
neříkal,“ vzpomíná s úsměvem 
Bláha. 

Půl pátý ráno
V poslední době už ale používá 
vlak jen dvakrát, třikrát do mě-
síce. Podle Bláhy je škoda, že ně-
jaké CityElefanty nejezdí třeba 
ve dvě nebo ve tři hodiny ráno. 
Když třeba někdo jede do Pra-
hy na koncert, musí z něj odejít 
zbytečně dříve, aby stihl posled-
ní spoj a dostal se zpět na vesnici. 

A přidává překvapení na závěr. 
„Naše nová deska Mlsná, která 
vyšla 11. listopadu, je s tratí Pra-
ha – Kolín docela spjatá. Zpívá-
me tam o rychlíku ve skladbě Půl 
pátý ráno,“ dodává Vašek Bláha.

MARTIN HARÁK

ky v Děčíně, Bad Schandau nebo 
Drážďanech. „Spolupráce je ve-
skrze skvělá, Němci z domovské 
stanice Drážďany jsou přátel-
ští, vstřícní, kolegiální a skvělí. 
A vlastně i tamní strojvedoucí,“ 
říká vlakvedoucí.

„Kolegové jen někdy nema-
jí zcela jasno, jak fungují někte-
ré naše speciální jízdní doklady. 
Chybí jim například vysvětlivky, 
zda doklad platí i pro cestu i zpět. 
Říká se, že náš systém slev je vel-
mi obsáhlý, ale Němci mají těch 
slev ještě více. Je plno akcí, hodně 
dokladů se odvíjí od BahnCard. 
Jsou třeba jízdenky jen na urči-
tý vlak, u nichž je nutné dodržet 
nějaké podmínky. A mnoho dal-
ších,“ říká Tomáš Kudrna s tím, 
že je nezbytné absolvovat proško-
lování o nových typech jízdních 
dokladů. A když už je řeč o jízden-
kách, tak se ptáme, které jsou 
podle něj ty nejfrekventovanější. 
„Jsou to hlavně In-karty, u mezi-

národních jízd CityStar, v létě In-
ter Rail,“ zní jeho odpověď.

Tajemná jízdenka 
připomínala křížovku
Jednou se ale ocitl v situaci, kdy 
ho předložená jízdenka vyvedla 
z míry. „Bylo to v roce 1994. Teh-
dy mi jeden Novozélanďan před-
ložil jízdní doklad v podobě jaké-
si křížovky, který samozřejmě 
ve vzornících nebyl. Přečetl jsem 
si na jízdence vysvětlení, zjistil 
jsem, že tam je platnost pro Čes-
ko. Použil jsem heslo, že méně je 
někdy více, jízdenku jsem vrátil, 
poděkoval, aniž abych něco trhal 
nebo škrtal,“ vzpomíná Tomáš.

Na závěr nemůže nezmínit ob-
líbené cesty na nákupy do Dráž-
ďan. „Nejlepší je jet na jízdenku 
SONE+DB. Pouze cestující varuji, 
že musí překročit hranice obyčej-
ným vlakem, jinak se vystavují 
riziku doplatku,“ říká Tomáš Ku-
drna.  MARTIN NAVRÁTIL
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dOVOLENÁ V ITÁLII
CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE
MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, 
vilky, bungalovy přímo 
u moře, plážový servis, 
bazén – to vše v ceně 
bez dalších příplatků 
a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707
www.susanna-viaggi.cz

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

pŘIJMEME
Ředitel Správy dopravní 
cesty Jihlava vypisuje
výběrové řízení na obsazení
pozice IŽD – správa tratí. 
Místo výkonu práce Jihlava.
Předpokládaný termín 
nástupu 1. 2. 2010. 
Lhůta pro podání přihlášky 
31. 12. 2009.
Požadované vzdělání VŠ 
stavebního směru, popř. 
ÚSO staveb. směru.
Písemné nabídky se struk-
turovaným životopisem 
zasílejte na adresu:
Správa železniční dopravní 
cesty, s. o. 
Správa dopravní cesty, 
Zaměstnanecké oddělení, 
Pávovská 2a, 586 01 Jihlava.
Další podrobnosti na tel. 
972 646 516, e-mail: 
krejcovaa@sdc.jhl.szdc.cz

INZERCE

Milé nadílky se dočkaly 
děti zaměstnanců že-

lezniční stanice Poběžovi-
ce. Ty si 5. prosince zahrá-
ly šipky o sladké odměny 
a poté přišel Mikuláš se dvě-
ma čerty. Některé děti měly 
z čertů strach, a tak občas 
upustily i nějakou tu slzič-
ku. Pro potěšení rozdával 
Mikuláš hodným dětem na-
dílku, která obsahovala čo-
koládový kalendář. Pro do-
spělé měli organizáto ři, 
KCOD Plzeň, RCVD Plzeň, 
PO Klatovy a ZV OSŽ Po-
běžovice, připravenou od-
měnu v podobě vánočního 
kapra. Vítěz František Blá-
ha odcházel nejen s oprav-
dovým živým kaprem, ale 
i s putovním pohárem pro 
vítěze ve tvaru malého kap-
říka. JAN VydRA

Nadílka pro děti 
i zaměstnance drah
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Až do 28. února příští-
ho roku můžete zaví-

tat do Muzea hlavního měs-
ta Prahy (Na Poříčí 52, Pra-
ha 8), kde se koná jubilej-
ní výstava hned k několika 
výročím legendy mezi čes-
kými hračkami. Především 
uplynulo 90 let od založení 
firmy na výrobu stavebnic 
Merkur a později, od roku 
1930, i výroby kovových 
vláčků Merkur. V tomto 
roce si připomínáme i 120. 
výročí narození zakladate-
le firmy Jaroslava Vancla. 
Součástí expozice je kolejiš-
tě s vláčky Merkur, dále his-
torické exponáty i výrobky 
ze stávající produkce. Rari-
tou je premiérově vystave-
ný smíchovský železniční 
most postavený z Merkuru, 
který je dlouhý téměř 7 me-
trů. Otevřeno je denně kro-
mě pondělí od 9 do 18 h.

kam jet

Soutěžící měli za úkol proká-
zat, jak dobře znají Českou 
republiku, především co se 

týče zajímavých míst v blízkosti 
železničních tratí. Jak se ukáza-
lo při vyhodnocování, ne všich-
ni si dokázali poradit s obtížnos-
tí některých otázek. V tomto pří-
padě však nemohli být zařazeni 
do osudí. O tom, zda jste odpově-
děli bez ztráty kytičky, se můžete 

V pondělí 7. prosince 
proběhlo v redakci 
Železničáře losování 
výherců Velké 
podzimní soutěže. 
Zapojilo se do ní celkem 
251 účastníků.

Velká podzimní soutěž zná svého vítěze

pENdOLINA 
V údAJÍCH

1Jednotky s naklápěcí skříní 
Pendolino přepravily 

za pět let ve službách Českých 
drah více než čtyři miliony 
cestujících.

2Denně najedou téměř 
6000 kilometrů a za oněch 

pět let provozu ujely s cestu-
jícími přibližně 8,7 milionu 
kilo metrů.

3Pendolina jsou nebo byla 
také dodávána do Itálie, 

Finska, Španělska a Portugal-
ska. Naklápěcí technologie 
Fiat je použita i u německých 
vysokorychlostních jedno-
tek ICE-T.

V  prosinci roku 2004 vyjely 
poprvé jednotky řady 680 
Pendolino s cestujícími. 

Tehdy zatím ještě ve zkušebním 
provozu na rychlících mezi Pra-
hou a Děčínem. Ve středu 2. pro-
since při příležitosti 5 let provozu 
přišli na první nástupiště praž-
ského hlavního nádraží poblaho-
přát Pendolinu – speciálně opat-
řenému jubilejním reklamním 
polepem – představitelé Českých 
drah v čele s generálním ředite-
lem Petrem Žaludou a náměstky 
Antonínem Blažkem, Jiřím Kolá-
řem a Michalem Nebeským.

Zlatý slavík
s cukrovým Pendolinem
Přítomným zazpívali malí čle-
nové pěveckého sboru Nadač-
ního fondu Plaváček tvořeného 
nadanými dětmi z dětských do-
movů. A dvě holčičky z dětské-
ho domova v Ústí nad Labem, 
symbolicky také pětileté, v ob-
ležení fotografů zakrojily dlou-
hý dort ve tvaru italského rych-
lovlaku. Vydatně jim pomáhal je-
den z pravidelných V. I. P. cestují-
cích vlaku Pendolino, zpěvák Ka-
rel Gott, který obdržel jednu cuk-
rovou „hnací hlavu“ Pendolina.

Složitá cesta vývoje
Generální ředitel Českých drah 
Petr Žaluda a náměstek pro osob-

pendolina nás vozí už pět let
16 VýROČÍ

desátý Silvestr 
na Kubově Huti

Stifterův pošumavský že-
lezniční spolek orga ni-

zuje letos už podesáté sil-
vestrovské jízdy vlakem 
z Vimperka do nejvýše po-
ložené železniční stani-
ce u nás. Letošní akce má 
téma Ze století do století. 
Na Kubově Huti bude opět 
připraveno občerstvení, vla-
ková pošta a její silvestrov-
ský úřad s pamětními ra-
zítky a Pojízdná pohádková 
kancelář. 

Vlaky vyjedou z Vim-
perka v 7.45, 9.45, 11.45 
a 13.45 h. Zpět se budou 
vracet v 8.50, 10.50, 12.50 
a 14.50 h. Za jízdenku tam 
i zpět zaplatí dospělí 40 Kč, 
děti od 6 do 15 let 30 Kč. Jed-
nosměrná jízdenka přijde 
cestujícího na 20 Kč. Kostý-
my všeho druhu jsou vítá-
ny! Bližší informace můžete 
najít na www.spzs.sweb.cz. 

(mn)

Býval dárkem
pod stromeček

přesvědčit z přiloženého hlasova-
cího kuponu, v kterém jsou zatr-
ženy správné odpovědi. 

Lyžařský zájezd 
putuje do Příboru
Jako první se losoval vítěz hlav-
ní ceny v podobě pobytového 
pou kazu s polopenzí pro dvě oso-
by do italského střediska Molina 
di Fiemme. Jak rozhodla šťastná 
ruka naší kolegyně Evy Balíkové 
(za pozorného dohledu zástup-
ce právního oddělení), ve dnech 
6.–10. ledna 2010 se na sever Itá-
lie podívá Pavel Bilík z Příboru. 
Ten bude moci využít nejen Ski-
pass pro celou oblast Val di Fiem-
me, ale také fandit našim běž-
cům na lyžích v čele s Lukášem 
Bauerem při vyvrcholení série 
Tour de Ski.

Druhou cenu, tedy tenisovou 
raketu úspěšného daviscupové-
ho reprezentanta Tomáše Berdy-
cha, získal Vojtěch Seidl z Prahy 
4. Na Kilometrickou banku ČD 
na 2000 km se může těšit Lydie 
Blahutová z Českého Těšína. Čtvr-
tá cena představovala dvě vstu-
penky na únorový koncert Čes-
kého národního symfonického 
orchestru v pražském Obecním 
domě. Skladby Dvořáka a dalších 
klasiků vážné hudby si bude moci 
vychutnat Jiří Drábek z Poděbrad. 

Šest knih o železnici
Dalších šest výherců získalo kni-
hy s železniční tematikou od vy-
davatelství Baset. Lucia Galliko-
vá z Ostravy-Výškovic a Eva Bod-
mas z Prahy 6 od nás obdrží ree-
dici Řivnáčova průvodce po krá-

lovství Českém s podtitulem Nej-
starší souhrnný průvodce po Če-
chách. Při losování o knihu Pav-
la Schreiera Zrození železnic v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku se 
usmálo štěstí na Květu Kriššáko-
vou z Bělé pod Bezdězem a Jaro-
slava Michálka z Hranic (na Mo-
ravě). Stejný autor vydal knihu 
Poutavý svět kolejí, kterou za-
šleme Pavlu Kováčovi z Prahy 4 
a Janu Michálkovi z Prahy 5. 

Jsme rádi, že se naše vědomost-
ní soutěž setkala s takovým zá-
jmem čtenářů Železničáře a ná-
vštěvníků webových stránek 
Českých drah. Všem výhercům 
gratu lujeme. Věříme, že i ti, kte-
ří nezískali žádnou z cen, se při 
hledání odpovědí dozvěděli něco 
nového a našli si tip třeba na příš-
tí výlet vlakem. pAVEL TESAŘ

Monografie 
o prototypech

Pavel Lášek a Jaroslav 
Wagner jsou podepsáni 

pod reprezentativní mono-
grafií nazvanou 50 let loko-
motiv ČSD, která vyšla jako 
první svazek v nové ediční 
řadě Motorové lokomotivy. 
Knížka potěší všechny pří-
znivce starších motorových 
strojů a ty, které zajímají 
peripetie kolem jejich vzni-
ku a osudy. 

Celá řada výkresů a cen-
ných fotografií patří pouze 
třem prototypům lokomo-
tiv – T 304.001, T 306.0501 
a T 324.001. Znalci vědí, že 
všechny tři uvedené řady 
existovaly pouze v jednom 
kuse a neměly ani příliš 
dlouhý život. Zřejmě nej-
známější je T 324.001, která 
byla dodána libeňskou fir-
mou ČKD roku 1959, zkouše-
la se v Brandýse nad Labem, 
Čáslavi či Sedlčanech, pak 
posunovala ve Velkém Ose-
ku, ale už v říjnu 1974 byla 
odstavena a celých dvacet let 
stála coby vrak v depu. 

Téměř stostránkovou 
monografii zakoupíte 
za 249 korun u všech tra-
dičních drážních prodejců.
 (mn)

Symbolu komfortu 
a rychlosti na Českých 
drahách poblahopřál 
na pražském 
hlavním nádraží 
i mnohonásobný zlatý 
slavík Karel Gott.

V LETu. Boční skříň jedné ze souprav zdobí humorné vyobrazení 
symbolizující její rychlost .  FOTO MICHAL MÁLEK

Mezi gratulanty byly i tyto dvě 
vrstevnice Pendolina. FOTO AuTOR

ní dopravu Antonín Blažek připo-
mněli složitou genezi sedmi jed-
notek Pendolino. Uvedli, že na se-
verní trase Pendolin mezi Pra-
hou a Ostravou dosáhlo obsaze-
ní vlaků 62 procent, což je o dost 
více než u srovnatelných dálko-
vých spojů v Německu a Rakous-
ku. Petr Žaluda a ekonomický ná-
městek Michal Nebeský mimo 
jiné objasnili ekonomické uka-
zatele těchto jednotek. Provozně 
jsou Pendolina v zisku a jsou také 
na rozdíl od řady jiných vlaků 
plně komerčním produktem. Je-
jich celkové náklady jsou bohužel 
vzhledem k velmi vysokým odpi-
sů asi 400 milionů v „červených 
číslech“. Už jen krach původní-
ho výrobce – ČKD – způsobil ztrá-
tu 1 mld. Kč za zálohy. Další pro-
blémy přineslo zpoždění dodávky 
a také fakt, že nakonec mohlo být 
koupeno jen 7 namísto plánova-
ných 10 kusů.

Spoje SC Pendolino se mezi 
Ostravou a Prahou staly fenomé-
nem a přinesly o 35 procent více 
cestujících. České dráhy, jak 
prohlásili jejich zástupci, budou 
dále pokračovat v maximalizaci 
výnosů z těchto vozidel využitel-
ných pro dlouhé proběhy. A pod-
le slov náměstka pro osobní do-
pravu Antonína Blažka se bude 
hledat i další využití Pendolin 
s tím, že i nadále se počítá s jejich 
provozem do Bratislavy a Vídně, 
v současnosti ale efektivnímu vy-
užití těchto směrů brání rozsáh-
lé modernizace infrastruktury. 
Už nyní se řeší příprava koncep-
tu velmi rychlých vlaků Pendoli-
no pro jízdní řád 2010/11. 

Jak to všechno začalo
Nakonec ještě malé ohlédnu-
tí, jak vše před pěti lety vlastně 

probíhalo. Po zkoušce na okru-
hu ve Velimi (19. prosince 2004) 
a povolení zkušebního provozu 
s cestujícími Drážním úřadem 
(20. prosince) mohla být jednot-
ka 680.003 dne 22. prosince na-
sazena na první slavnostní vlak 
do Ústí nad Labem, kdy její ces-
tující tvořili pozvaní hosté. Hned 
další den byla zkušebně nasaze-
na na pravidelné rychlíky 772/777 
na trati Praha Masarykovo nádra-
ží – Děčín hl. n. s cílem najet ale-
spoň 50 000 km. Zkušební pro-
voz s cestujícími trval do 5. listo-
padu 2005 a byl vyhodnocen jako 
bezporuchový. O svezení Pendo-
linem, navíc obyčejným, bezpří-
platkovým rychlíkem, byl hlav-
ně v prvních měsících tak obrov-
ský zájem, že se tu někdy cestova-
lo i vestoje. V listopadu 2005 byla 
na dobu deseti dnů postupně na-
sazena většina jednotek s cestu-
jícími na rychlících 877/876 Pra-
ha-Smíchov – Brno hl. n. a zpět. 
Od nového jízdního řádu, platné-
ho od 11. prosince 2005, se rozjely 
spoje SuperCity Pendolino do Os-
travy a některé vlaky do Břeclavi.

Český rekordman
Pendolino drží v Česku i rych-
lostní rekord. Dne 17. listopadu 
2004 bylo s jednotkou 680.001, 
vedenou kontrolorem vozby 
z pražského depa Jaroslavem 
Měšťanem, dosaženo rychlos-
ti 220 km/h, čímž padl železnič-
ní rychlostní rekord někdejších 
ČSD z roku 1972. Tehdy lokomo-
tiva E 469.3030 dosáhla na ŽZO 
Cerhenice rychlosti 219 km/h. 
Následujícího dne, tedy 18. pro-
since, dosáhl strojvedoucí depa 
Praha Milan Kučera v úseku Za-
ječí – Rakvice rychlosti 237 km/h. 

MARTIN NAVRÁTIL
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SLAdKOST. Karel Gott obdržel jako významný host oslav pětiletého provozu Pendolin zmenšenou kopii od šikovných cukrářů. FOTO AgENTuRA MOJE REKLAMA


