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4 404
bezbariérových spojů českých drah

elektronické aukce 
spoří stovky milionů 
Nákup trakčních energií patří mezi 
investice, bez kterých se České drá-
hy neobejdou. Proto jim odbor cen-
trálního nákupu a logistiky věnuje 
maximální pozornost s poměrně lo-
gickým cílem zajistit spolehlivého 
dodavatele, který bude disponovat 
odpovídajícím know-how. Jeho vý-
běr má však další, stejně důležitý 
aspekt. Je jím dnes často zmiňova-
ný faktor poměru cena/výkon. 
V současnosti, kdy je výraz efektivi-

ta skloňován ve všech pádech, si ani 
národní železniční dopravce nemů-
že dovolit toto hledisko upozadit. 

České dráhy však mají k naplnění 
podstaty tohoto zaklínadla doby 
velmi účinný nástroj. Jde o elektro-
nické aukce a my již třetím rokem 
dokazujeme, že právě tímto způso-
bem jsme schopni náklady stlačit 
opravdu významně. První elektro-
nickou aukci jsme vyhlásili v roce 
2011 a nakupovanou komoditou 
byla právě trakční elektrická ener-
gie. Také při hledání dodavatele naf-
ty pro motorová vozidla jsme do-
sáhli díky e-aukci radikální úspory, 
která činila na první pohled málo: 
3–4 procenta za jeden litr. ovšem 
v objemech, ve kterých se pohybu-
jeme, šlo o finální úsporu čtvrt mili-
ardy korun! Jsem proto přesvědčen, 
že i nastávající „boj“ o nejlepšího do-
davatele životně důležitých energií 
pro provoz našich spojů bude mít 
jediného vítěze – České dráhy.

Filip potůček
ředitel Odboru 
centrálního nákupu 
a logistiky

vNITřNí dvouSTRaNa 6–7

České dráhy jsou dnes podle všeho jediný dopravce 
v republice, který nabízí široké možnosti pohodlného 
meziměstského cestování vozíčkářů. Se zavedením nového 
jízdního řádu jsme navýšili počet bezbariérových spojů 
o více než čtyři sta, což souvisí i s nárůstem nových 
a modernizovaných vozidel. V prosinci jsme rovněž inovovali 
objednávkový systém pro přepravu vozíčkářů na internetu.

Vlaky přístupné vozíčkářům   
tvoří více než polovinu spojů

Na přelomu roku vyhlásily České drá-
hy dvě klíčová výběrová řízení na 
dodávku trakčních energií. Jde 

o zajištění dodávek elektřiny pro vozidla 
závislé trakce a trakční nafty pro motoro-
vé vozy, jednotky a lokomotivy. U první 
komodity se jedná o zasmluvnění na ob-
dobí mezi lety 2015 až 2016 s předpokláda-
nými náklady 3,4 miliardy korun. Nafta 
by měla od dodavatele přitéct v období od 
poloviny letošního roku (1. července 2014 
vyprší smlouva s aktuálním dodavate-
lem, kterým je společnost Unipetrol RPA) 
až do roku 2017 a České dráhy předpoklá-
dají, že za ni zaplatí zhruba 6,6 miliardy.

Spotřeba nafty klesá
U trakční elektrické energie národní do-
pravce předpokládá, že ve výše uvedeném 
období spotřebuje dva a půl milionu kilo-
watthodin. Tento odhad vychází z před-
pokladu poměrně stabilní spotřeby toho-
to druhu energie, jež se ročně pohybuje 
zhruba na úrovni 1 250 gigawatthodin. 

motorových lokomotiv a dalších úspor-
ných opatření (např. konec Bardotek, pro-
voz remotorizovaných Brejlovců) lze oče-
kávat, že finální cifra spotřeby nafty se 
může dostat i pod zmiňovaných 234 mili-
onů litrů. Dalším ekonomickým poziti-
vem pro České dráhy je soutěžení zakázek 
přes systém elektronických aukcí. Ty se 
v posledních letech velice osvědčily ze-
jména jako prostředek ke snížení ceny.

elektřinu dnes zajišťuje ČeZ
Trakční elektrickou energii odebírají 
České dráhy přímo od dodavatelů počí-
naje rokem 2008. Do té doby elektřinu 
odkupovaly od SŽDC. Správce infra-
struktury však uzavřel tříletou smlouvu 
s dodavatelem před vypuknutím ekono-
mické krize, která následně způsobila 
pád cen energií obecně. Dražší elektřinu 
od SŽDC proto České dráhy odmítly ode-
bírat, smlouvu vypověděly a vyhlásily 
výběrové řízení na její odběr přímo od do-
davatele. Tím se stal energetický gigant 

Dodávky nafty a elektřiny 
mají stát 10 miliard

V  jízdním řádu na rok 2014 najdete 
již 4 404 bezbariérových spojů Čes-
kých drah. Jedná se o regionální  

i dálkové vlaky, které jsou přizpůsobené 
pro přepravu vozíčkářů – nízkopodlažní 
vozidla nebo vozidla s mobilní plošinou. 
V předchozím grafikonu to bylo o 415 
vlaků méně. Při celkovém počtu 8 411 
vypravených spojů ČD představují vla-
ky přístupné vozíčkářům již přes po-
lovinu (asi 52 procent) naší nabídky! 
Některé spoje jsou navíc bezbariérové, 
i když toto oficiální označení v jízdním 
řádu nemají. Týká se to například Kra-
je Vysočina, kde České dráhy v regionál-
ní dopravě hojně nasazují nízkopodlaž-
ní motorové vozy Stadler Regio-Shuttle 
RS1 (RegioSpider).

Snadný nástup a výstup
V průběhu roku 2013 uvedly České dráhy 
do provozu hned několik desítek nových 
jednotek RegioPanter a RegioShark pro 
regionální spoje. Především díky nim 
došlo k podstatnému rozšíření bezbarié-
rového cestování. Pokračuje také dlou-
hodobý proces modernizace dalších ty-
pů vozů, které zlepšují pohodlí cestová-
ní vozíčkářů i na dálkových linkách. No-
vě bezbariérovým způsobem cestují na-
příklad z Plzně do Domažlic nebo ze 
Šumperka do Olomouce a Nezamyslic.

České dráhy nyní provozují již téměř 
600 vozidel snadno přístupných pro vo-
zíčkáře. Vozy a jednotky přátelské ke 
zdravotně postiženým jsou vybaveny 
speciálně upraveným prostorem pro 
umístění vozíku cestujícího. Zde jsou 
buď sklopné sedačky pro ostatní cestují-
cí, nebo jsou sedačky zcela odstraněny, 

aby měl vozíčkář potřebný prostor pro 
svůj pohyb. Součástí vozidel jsou stan-
dardně bezbariérové toalety. 

Ve vozidlovém parku ČD se nacházejí 
více než čtyři stovky (aspoň částečně) 
nízkopodlažních vozidel, ať už elektric-
kých nebo motorových. Nástup a výstup 
je tak skutečně bez bariér. Díky tomu 
cestující vozíčkář v mnoha případech 
ani nepotřebuje asistenci dopravce, tak-
že nemusí svou cestu nahlásit dopředu. 
Počet nízkopodlažních souprav v České 
republice je vysoký i ve srovnání se za-
hraničím. Například v Rakousku dispo-
nují dráhy přibližně třemi stovkami ta-
kových jednotek a na Slovensku jich ma-
jí všichni dopravci dohromady jen asi še-
desát kusů. Další skupinu o téměř 200 
vozidlech tvoří vozy s podlahou v klasic-
ké výšce a nástup, resp. výstup, je zajiš-
těn prostřednictvím plošin, které jsou 
buď přímo součástí vozu, nebo se využí-
vají mobilní plošiny na nástupištích.      

do dalších destinací
Také v roce 2014 bude pokračovat moder-
nizace a nákup nových, pro vozíčkáře 
přístupných vozidel, která budou nasa-
zena v dálkové i v regionální dopravě. 
Nový komfort čeká na všechny cestující 
včetně vozíčkářů například na lince Pra-
ha – Pardubice – Brno – Břeclav – Vídeň – 
 – Graz, kde budou nasazeny jednotky 
Railjet od společnosti Siemens. Zcela no-
vé bezbariérové elektrické jednotky z ro-
diny RegioPanterů jsou objednány pro Ji-
homoravský kraj, kde by měly jezdit na 
lince S2 z Březové nad Svitavou přes Le-
tovice, Blansko, Adamov a Brno hl. n. do 
Křenovic. 

I N F o R m u J e m e

→ Pokračování na straně 2

Zatímco v letech 2008 až 2011 motorová trakce ČD 
zkonzumovala asi 290 milionů litrů nafty, aktuální 
kontrakt předpokládá odběr 270 milionů litrů  
a vyhlášený tendr počítá již jen s 234 miliony litrů. 

Složitější je vyčíslení předpokládané spo-
třeby trakční nafty. Ta totiž meziročně 
neustále klesá. Zatímco v letech 2008 až 
2011 motorová trakce ČD zkonzumovala 
asi 290 milionů litrů nafty, aktuální kon-
trakt předpokládá odběr 270 milionů lit-
rů a vyhlášený tendr počítá již jen s 234 
miliony litrů. Přesto jde pouze o rámco-
vý odhad a definitivní hodnota kontrak-
tu bude záležet na skutečném množství 
odebrané nafty. 

Vlivem úspornějších vozidel zařazova-
ných do provozu, zejména motorových 
vozů a jednotek poháněných moderními 
spalovacími motory, a také radikálním 
útlumem nasazování velkých traťových 

ČEZ a je jím dodnes, s výjimkou třímě-
síčního překlenovacího období mezi 
smluvními vztahy, kdy ČD dodávala 
trakční elektrickou energii společnost 
E.ON. V letošním roce České dráhy ode-
berou od ČEZu elektřinu pro pohyb svých 
závislých vozidel pod stejnosměrnou 
i střídavou pavučinou trakčního vedení 
za zhruba 1,6 miliardy korun. Výběrové 
řízení na následné období let 2015 až 2016 
počítá s náklady na energii pro pohon 
elektrické trakce ve výši 3,4 miliardy ko-
run. Stejně jako v případě nákupu trakč-
ní nafty se však může finální cena vli-
vem souboje dodavatelů v elektronické 
aukci snížit. vÁClav RuBeŠ

když motorové lokomotivy  
vyrábějí elektrické teplo
Vývoj technologie zajišťující teplo z dieselových strojů 
se v historii dostal do mnoha slepých uliček. k jakému 
řešení se konstruktéři nakonec přiklonili?
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výzva autorům: 
pojďme vydat knihu

Milí železničáři! Den za dnem se 
znovu a znovu přesvědčuji o tom, 
že je mezi námi spousta šikovných, 
literárně nadaných lidí, kteří nejen-
že umějí psát, ale mají také odvahu 
svoje dílo zveřejnit pro radost 
ostatních. Také je jistě mnoho těch, 
kteří píší jen pro sebe a takzvaně do 
šuplíku. Vím, je těžké vystavit svoji 
duši na milost či nemilost kritice 
čtenářů a ještě těžší je tento krok 
zrealizovat. Vydat vlastní knihu 
není v této době vůbec jednoduchá 
záležitost, a to už nemluvě o finan-
ční stránce věci. 

Proto jsem se rozhodl vás oslovit 
s návrhem. Vydejme knihu společ-
ně! Veškeré práce a náklady spoje-
né s přípravou, editací a tiskem za-
jistím ve vlastní režii. Na vás je pou-
ze dodání jedné až deseti stran tex-
tu a odkoupení alespoň jednoho vý-
tisku za prodejní cenu. Vytvořme 
tedy společně antologii známých 
i neznámých literárních autorů na 
naší železnici! kniha bude obsaho-
vat základní údaje o jednotlivých 
autorech a ukázku z jejich díla. Je 
jedno, zda píšete pohádky, povíd-
ky, romány či poezii, zda jste ve-
doucí pracovník, strojvedoucí, vý-
pravčí, traťový dělník, závorář či 
důchodce, ostřílený autor nebo 
jste právě napsali svůj první lite-
rární pokus. I ti nejlepší nějak začí-
nali a právě tato kniha může být 
váš první krok. 

Přestože si vyhrazuji právo urči-
tého výběru, věřím, že za rok najde-
te pod stromečkem svoji „první“ 
knihu i vy. Seberte tedy odvahu 
a pojďte do toho! Více se dozvíte na 
frantisek.tylsar@seznam.cz nebo 
na tel. čísle 776 582 331.

 FRaNTIŠek TylŠaR 

v Nizozemí musíte 
chodit přes závoru
Na základě informace z jednání pra-
covní skupiny FIP oznamujeme, že 
od začátku roku 2014 je možné 
vstoupit a vyjít z nádražních budov 
železniční společnosti NS pouze 
přes závoru. k průchodu musí nizo-
zemští cestující použít čipovou kar-
tu, zahraniční cestující pak čárový 
kód. Tento způsob průchodu není 
možný pro držitele mezinárodních 
jízdních dokladů FIP. železniční spo-
lečnost NS poskytne všem členům 
sdružení FIP tzv. průchozí průkazy, 
které budou obsahovat čárový kód 
a informace pro cestující. Jelikož 
průchozí průkazy ještě nemají Čes-
ké dráhy v současné době k dispozi-
ci, doporučujeme všem držitelům 
jízdních výhod FIP zvážit z důvodu 
možných komplikací cestování do 
Nizozemí. Jakmile budou výše uve-
dené průkazy dodány na výdejnu 
FIP, všichni držitelé jízdních výhod 
FIP budou neprodleně informováni 
o dalším postupu jejich využití při 
cestování do Nizozemí. 
 ŠÁRka pupíkovÁ

→ Pokračování ze strany 1

Vlaky přístupné vozíčkářům tvoří více než...

vy České Budějovice Jiří Kafka, který na 
stánku ČD přivítal i radního pro dopra-
vu Jihočeského kraje Antonína Kráka.

Jižní morava jako kulturní 
a společenské centrum evropy
Veletrh v Brně, který zahájil premiér 
v demisi Jiří Rusnok, je největší prezen-
tací průmyslu cestovního ruchu s ak-
centem na regiony ve střední Evropě. 
Zatímco Regiontour má podpořit vyšší 
návštěvnost domácích turisticky atrak-
tivních míst (ať už z řad našich nebo za-
hraničních návštěvníků), veletrh GO se 
zaměřuje na výjezdovou turistiku (out-
coming). „Není vůbec náhodou, že se 
tyto akce konají v Brně, protože jižní 
Morava je tradičním kulturně-spole-
čenským centrem Evropy. Letos nabízí-
me řadu zajímavých nostalgických jízd 
včetně oblíbených cyklovlaků,“ řekl 
Michal Teplík z brněnského KCOD. 

 maRTIN haRÁk

nových vozidel pro regionální dopravu. 
„Touto jednoduchou formou dostává-
me do povědomí lidí, jak takové vlaky 
vlastně vypadají, a mohli je později lépe 
identifikovat při svých cestách,“ vysvět-
luje Petra Nekudová.

„Společnost České dráhy se na brněn-
ském veletrhu Regiontour prezentova-
la svými komplexními obchodními na-
bídkami s možnostmi cestování jak 
v regionální, tak i dálkové dopravě. Jde 
o jeden ze dvou důležitých veletrhů ces-
tovního ruchu v České republice, který 
využíváme pro setkávání jak s našimi 
obchodními partnery, tak se zástupci 
krajů, ale i starosty obcí a primátory 
měst, neboť jednotlivé kraje a řada 
měst mají na brněnském výstavišti své 
vlastní expozice,“ řekl na veletrhu ná-
městek generálního ředitele pro osob-
ní dopravu Českých drah Michal Ště-
pán. Na prezentaci se přijel podívat 
i ředitel Krajského centra osobní dopra-

fonu a navíc přitom ještě ušetří,“ říká 
Petra Nekudová z Českých drah, která 
měla na starosti organizaci letošního 
veletrhu v Brně. Dodává, že celý stánek 
byl koncipován v duchu nových vozidel 
ČD – hlavní prim hrály fotografie jed-
notky Railjet, která už v letošním roce 
propojí Prahu a Brno s Vídní a Štýrským 
Hradcem. Nechyběly ale ani fotografie 

Cestování a České dráhy patří k so-
bě jako ryba a voda. Není proto di-
vu, že se národní železniční do-

pravce účastnil veletrhu Regiontour a je-
ho „outcomingové“ verze GO. Akce se ko-
naly od 16. do 19. ledna v Brně (první den 
pouze pro novináře a odborníky) na nej-
větší výstavní ploše u nás. Expozice Čes-
kých drah se nacházela v pavilonu P, kde 
se zájemci mohli seznámit se všemi ob-
chodními nabídkami dopravce. Dvě zku-
šené pokladní z brněnského ČD Centra 
také pomocí iPadu zdatně předváděly, 
jak probíhá proces prodeje jízdenek z mo-
bilního eShopu.

Fotografie Railjetu zaujaly
„Zájemcům jsme také ukazovali, jak se 
dají koupit doplňkové služby jako pře-
prava jízdních kol, zavazadel a přeprava 
psů. Jde vlastně o úžasnou vymoženost, 
neboť si dnes lidé mohou zakoupit jíz-
denku přímo ze svého mobilního tele-

Na brněnské výstaviště zamířili cestovatelé

SŽDC s.o., OŘ PHA, 
Správa tratí Praha východ hledá  
pracovníka s praxí v traťovém hospodářství  
pro funkci VPI (vrchní traťmistr)
Nástup možný po dohodě.
Bližší info na 602 224 380.

Nabídka zaměstnání

INzerCe

Na stánku ČD se o návštěvníky staraly 
půvabné dámy.  FoTo auToR

Sílící poptávka  
po našich službách
Vysoké tempo odstraňování bariér u spo-
jů Českých drah stojí za rychle rostoucí 
poptávkou po těchto službách. Zatímco 
v roce 2009 bylo na centrální úrovni evi-
dováno 933 přeprav, v roce 2011 to bylo již 
1 962 cest a jen za 10 měsíců loňského ro-
ku to bylo více než 2 300 přeprav. Tyto 
údaje nezahrnují objednávky přeprav vo-
zíčkářů na regionální úrovni a přepravy 
vozíčkářů bez objednání. Díky zavádění 
nových, nízkopodlažních vlaků a moder-
nizaci řady stanic a zastávek je totiž ces-
tování pro vozíčkáře stále snadnější 
a pro své cesty stále častěji nemusí vy-
žadovat asistenci dopravce. Výška mo-
derních nástupišť a nástupní prostor níz-
kopodlažních vlaků jsou totiž ve stejné 
úrovni a vozíčkář se svým asistentem tak 
překonává pouze několikacentimetrovou 
mezeru mezi nimi, podobně jako např. 
v pražském metru. Podle odhadu našich 

Přesné znění podmínek najdete na www.cd.cz 
v sekci Vlakem po Čr – Vlakem bez překážek.

Nárůst počtu bezbariérových vozidel Čd

kde jsme také rozšířili 
bezbariérové spoje
◆  Plzeň hl. n. – Domažlice 

(téměř všechny spoje)

◆  Mariánské lázně – Cheb 
(téměř všechny spoje)

◆  Cheb – karlovy Vary – Chomutov 
– Most (většina spojů)

◆  Most – Teplice – Ústí nad labem 
hl. n. – Děčín hl. n. (téměř všechny 
spoje)

◆  České Budějovice – České Velenice 
(téměř všechny spoje)    

◆  Pardubice hl. n. – Hradec králové 
hl. n. – Jaroměř (rozšíření na 
všechny regionální spoje)

◆  Šumperk – zábřeh na Moravě – 
olomouc hl. n. – Nezamyslice (asi 
50 % všech přímých spojů)

◆  kojetín – kroměříž – Hulín – Valaš-
ské Meziříčí (téměř všechny spoje)

Oproti jiným železničním dopravcům 
v zahraničí se České dráhy mohou po-
chlubit poměrně krátkou dobou pro na-
hlášení přepravy vozíčkáře před odjez-
dem vlaku. „Zde je třeba rozlišit, o jakou 
objednávku se jedná. Pokud cestující po-
třebuje pouze asistenci zaměstnance ČD 
při nástupu či výstupu, případně dopro-
vod v rámci obvodu stanice, například 
při použití výtahů, plošin nebo přepra-
vu ve služebním voze, stačí nám objed-
návka dvacet čtyři hodin předem. Pokud 
však potřebuje zařadit vhodný vůz do 
soupravy vlaku, kde takový standardně 
řazen není, pak jde o lhůtu čtyřicet osm 
hodin,“ upozorňuje Naďa Bluďovská. Ješ-
tě před pár lety byla tato lhůta šestiden-
ní. Ke zkrácení na dnešní stav došlo v ro-
ce 2010. 

Zatímco v roce  
2009 bylo na centrální 
úrovni evidováno  
933 přeprav, v roce 
2011 to bylo již 1 962 
cest a jen za deset 
měsíců loňského roku 
to bylo více než 2 300 
přeprav. Tyto údaje 
ovšem nezahrnují 
přepravy vozíčkářů bez 
objednání. 

odborníků tak může v současnosti ročně 
využívat spoje Českých drah kolem pě-
ti tisíc vozíčkářů.

Nový objednávkový systém
Spoje, ve kterých je garantovaná přepra-
va vozíčkářů, jsou v jízdním řádu ozna-
čeny příslušným piktogramem. Na we-
bových stránkách www.cd.cz můžete 
využít také vyhledávač spojení, ve kte-
rém lze zadat jako podmínku pro vyhle-
dání spojení cestování na invalidním 
vozíku. Vyhledávač pak nabídne pouze 
bezbariérové spoje. Na internetových 
stránkách www.cd.cz mají vozíčkáři 

S NahlÁŠeNím
a)  24 hodin před odjezdem vlaku 

z nástupní stanice

Týká se případů, kdy cestující-vozíč-
kář chce použít vlak označený v jízd-
ním řádu jako bezbariérový a sou-
časně požaduje asistenci dopravce 
nebo použití zdvihací plošiny ve sta-
nici (která je jí vybavena).

b)  24 hodin před pravidelným od-
jezdem vlaku z výchozí stanice*

Vozíčkář má v úmyslu použít vlak se 
služebním vozem nebo jiným vhod-
ným vozem bez plošiny a vyžaduje 
asistenci dopravce.

c)  48 hodin před uskutečněním 
přepravy

Cestující-vozíčkář požaduje zařazení 
vozu s plošinou (nebo jiného vhod-
ného vozu pro přepravu vozíku), ač-
koli podle jízdního řádu takový vůz 
není pravidelně řazen. České dráhy 
ale mohou žádost z provozních dů-
vodů odmítnout.

podmínky pro cestování 
vozíčkářů ve spojích Čd

k dispozici i další podrobné informace 
o podmínkách přepravy, přístupnosti 
stanic a typech bezbariérových vozů 
(klidněte na sekci Vlakem po ČR a ná-
sledně Vlakem bez překážek).

Pokud chce vozíčkář nahlásit svou ces-
tu dopravci dopředu, může od roku 2009 
mimo jiných způsobů využít i interne-
tový objednávkový systém. K 15. prosin-
ci 2013 České dráhy navíc spustily novou 
webovou aplikaci, která je určena nejen 

pro zákazníky na webových stránkách, 
ale i pro veškeré objednávky přepravy jak 
na pokladních přepážkách, tak na Kon-
taktním centru ČD a umožňuje nově ob-
jednávku asistence. Původní objednáv-
kový formulář na webu byl při této pří-
ležitosti aktualizován. 

vycházíme vstříc připomínkám
„Nový způsob objednávkového systé-
mu byl spuštěn v pilotním provozu. Sbí-
ráme připomínky a po jejich vyhodno-
cení pak zahájíme rutinní provoz. Vě-
řím, že spuštěním nové aplikace přispě-
jí České dráhy ke zkvalitnění a zrychlení 
vyřizování objednávek a ke zvýšení spo-
kojenosti cestujících v této oblasti,“ říká 
Naďa Bluďovská z Odboru obchodu osob-
ní dopravy.

V rámci zlepšování služeb také České 
dráhy spolupracují se zástupci organiza-
cí zdravotně postižených. V posledních 
měsících se uskutečnilo hned několik 
pracovních jednání, při kterých se prů-
běžně řešily podněty a připomínky k sa-
motné přepravě nebo k bezbariérovosti 
stanic a zastávek, a to i ve spolupráci se 
SŽDC. Informace o vybavenosti vlaků 
i nádraží, včetně poskytovaných služeb, 
najdou cestující na webových stránkách 
Českých drah i v jízdním řádu. 

 peTR hoRÁlek

Mezi bezbariérová vozidla ČD budou 
patřit i Railjety.  FoTo vÁClav RuBeŠ

BeZ NahlÁŠeNí
Nejjednodušší je případ, kdy ces-
tující-vozíčkář nepotřebuje asis-
tenci od zaměstnanců dopravce.

Týká se to vlaků, které jsou v jízdním 
řádu označené jako bezbariérové 
(např. regionovy, Cityelefanty nebo 

regioPantery), nebo když má ta-
kový cestující zajištěný vlastní 

doprovod, který mu pomáhá 
s nástupem a výstupem 

(a nepotřebuje použít 
mobilní plošinu).
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* V případě mezinárodních spojů 
z pohraniční přechodové stanice.
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SŽDC plánuje na příští rok 
opravu Negrelliho viaduk-
tu. Zahájení stavby, které 
se předpokládá v roce 
2015, znamená dvouletou 
nepřetržitou výluku na 
železnici v úseku Masary-
kovo nádraží – Bubny. 
Většina vlaků bude proto 
převedena na trať Praha- 
-Smíchov – Hostivice. 

ZauJalo NÁSBRITSKÝ OBR NATIONAL 
EXPRESS MÍŘÍ NA NAšE KOLEjE
Chystané tendry na železniční a autobu-
sové spoje, které objednávají kraje a stát, 
přilákaly do Česka dalšího velkého za-
hraničního hráče. Rozšířit řady tuzem-
ských konkurentů se přes svou němec-
kou pobočku rozhodla britská společnost 
National Express. U sousedů Britové ne-
dávno v soutěžích získali první dvě velké 
zakázky na provoz tratí, avšak základy 
jejich tamního úspěchu tvoří především 
autobusový byznys. Firma už v Česku za-
ložila svoji pobočku National Express CZ, 
jejímž jednatelem se stal Jan Paroubek. 
Ten má s rozjezdy nových železničních 
dopravců bohaté zkušenosti, protože 
pomohl dostat na koleje RegioJet i LEO 
Express, odkud loni na podzim odešel. 
Podle Paroubka stojí za příchodem Na-
tional Expressu očekávané tendry na že-
lezniční dopravu, kterých by se dopravce 
rád zúčastnil. mF dNeS 7. 1. 2014

KDyŽ KONČÍ ŽIVOT MANAŽERA: 
ODCHÁZENÍ VELKÝCH šÉFŮ 
Co dělají kapitáni českého byznysu, když 
opustí své manažerské funkce? Napří-
klad bývalý generální ředitel a předseda 
představenstva Českých drah Petr Žalu-
da se společníky zakládá firmu, která se 
má specializovat hlavně na nákladní do-
pravu po železnici. Jméno pro svoji spo-
lečnost zatím nemá definitivně vybrané, 
ale tým deseti lidí, s nimiž podnikání 
rozjede, už ano. „Bude to zábava,“ těší se 
na podnikání podle svých slov Petr Žalu-
da. „Chceme být pružní, dynamičtí a bu-
deme působit mezinárodně, propojíme 
region střední Evropy,“ plánuje. Ačkoli 
on sám pracoval 25 let jako zaměstnanec, 
kroku do neznáma se nebojí. „Podniká-
ní je samozřejmě jiné než zaměstnání, 
v obou případech však musíte především 
dobře dělat svoji práci,“ myslí si bývalý 
generální ředitel Českých drah.

 ekoNom 9. 1. 2014

NĚMCI PLÁNUjÍ ELEKTRIFIKACI 
TRATĚ AŽ K HRANICÍM
Elektrifikovat trať od státní hranice s Čes-
kou republikou do Norimberka chtějí ně-
mečtí sousedé. Dosud se přitom této mo-
dernizaci vyhýbali. Elektrifikovaná trať 
pak bude moci navázat na třetí tranzit-
ní koridor Cheb – Praha – Ostrava a za-
traktivnit tak cestování. Poslední část 
koridoru v úseku Cheb – Cheb státní hra-
nice se má začít budovat již letos. „Něm-
ci se chystají na elektrifikaci tratě mezi 
Saskem a Drážďany,“ informoval cheb-
ský místostarosta Michal Pospíšil. „Na 
trase Norimberk – Drážďany plánují ně-
mečtí sousedé vybudovat dvě odbočky, 
z nichž jedna by vedla na Bayreuthu 
a druhá k nám do Chebu, kde by se na-
pojila na třetí koridor,“ vysvětlil mís-
tostarosta. Projekt má i zásadní vliv na 
to, zda se při stavbě koridoru z Chebu na 
státní hranici již postaví sloupy trakční-
ho vedení.  CheBSký deNík 13. 1. 2014

MINISTERSTVO NESTÍHÁ, 
O TRATĚ SE SOUTĚŽIT NEBUDE
Ministerstvo dopravy se kvůli nečinnos-
ti při liberalizaci železnice dostalo do ča-
sové tísně. Koudel za patami hoří úřední-
kům především v případě dvou tratí: Li-
berec – Pardubice a Plzeň – Most. Na obou 
nyní jezdí dotované rychlíky ČD na zá-
kladě smluv z roku 2006. Kontrakty, kte-
ré dosud jako jediné vzešly z výběrových 
řízení, ale letos v prosinci definitivně vy-
prší. Podle nejhoršího scénáře minister-
stvo v tak krátké době nestihne žádného 
dopravce vybrat a provoz na obou důle-
žitých linkách skončí. Klasický tendr by 
se už nestihl, na řadu přijde zřejmě poz-
ději. „Rozhodl jsem, že dopisem osloví-
me železniční dopravce, zda a za jakých 
podmínek by vykonávali v příštím grafi-
konu objednávku státu na obou linkách. 
Dopisy právě odcházejí,“ uvedl ministr 
dopravy v demisi Zdeněk Žák. 
 e15 14. 1. 2014

Před správcem české železniční sítě 
leží rozsáhlé i finančně náročné in-
vestiční akce. Některé jsou velmi 

reálné a blízké, nad jinými se vznáší 
otazník. O podrobnosti jsme požádali ře-
ditele Odboru strategie SŽDC Marka Bin-
ka. Podle něj se musí naše železnice mo-
dernizovat minimálně stejným tempem 
jako dálniční a silniční síť, jinak nemá 
v dlouhodobém horizontu šanci.

Začneme s otázkou na vysvětlenou. 
Co je to strategický obchodní plán 
SŽdC, takzvaný Strop? 
Jedná se o nosný materiál, od něhož se 
bude odvíjet plán investic. Pro každou 
trať v něm budou uvedené požadavky zá-
kazníků, tedy objednatelů osobní dopra-
vy a dopravců. Tím získáme lepší před-
stavu o využití tratě a pomůže nám při 
sestavování priorit u jednotlivých inves-
tic. Nyní probíhá rozsáhlá aktualizace 
strategického obchodního plánu, neboť 
původní plán byl zpracován již před více 
lety. Navíc nebyl průběžně aktualizován 
a neobsahoval potřebnou podrobnost. 

Jak je to s časovým horizontem pláno-
vaných investic?
Leckdy nezáleží ani tak na tom, která 
akce má větší prioritu, ale jak rychle se 
daří ji reálně připravit. Řada investic 
je sice stavebně jednoduchých, ale vel-
mi obtížně projednatelných, a to rizi-

čenského pohledu měla v ČR zastávat ro-
li páteřní dopravy. Pokud má existovat 
kvalitní dálková osobní doprava, bez 
tratí Rychlých spojení to nepůjde. Stá-
vající tratě nestačí tempu, kterým se 
staví a modernizuje silniční a dálniční 
síť, a ztráta konkurenceschopnosti že-
leznice je obrovská. Podíváme-li se jen 
na směr Praha – Ostrava, tak zanedlou-
ho se dostaví D1 v úseku Říkovice – Pře-
rov – Lipník nad Bečvou a R35 Opatovice 
nad Labem – Svitavy – Mohelnice je ta-
ké již v pokročilém stadiu přípravy. Za 
pár let proto budeme mít problém i na 
tom dosud jediném konkurenceschop-
ném rameni Praha – Ostrava.

V souvislosti s Rychlými spojeními má-
me ještě jedno téma k dlouhodobé úvaze: 
přechod na jednotnou trakční soustavu. 
Vysokorychlostní tratě musí být napáje-
ny střídavou soustavou 25 kV/50 Hz, a pro-
tože plánujeme jejich poměrně časté pro-
pojování se stávající konvenční sítí, na-
bízí se možnost tuto konvenční síť po-
stupně přepojovat na střídavou soustavu. 
Ta je totiž výrazně efektivnější nejen in-
vestičně, ale i provozně včetně eliminace 
škod bludnými proudy. Přechod na jed-
notnou trakční soustavu je otázkou třice-
ti až čtyřiceti let. maRTIN NavRÁTIl

mF dNeS 7. 1. 2014

Investice do našich tratí
přizpůsobíme přáním zákazníků

maRek BINko
Narodil se v roce 1976. Na želez-
nici nastoupil v polovině 90. let 
jako výpravčí. Dva roky pracoval 
na technické skupině stanice 
kladno a od roku 2002 pak na Ge-
nerálním ředitelství ČD, kde se 
zabýval zejména dopravním plá-
nováním a s tím spojenou kon-
cepcí infrastruktury. od června 
2012 působí na Správě železniční 
dopravní cesty jako ředitel odbo-
ru strategie. Mezi jeho koníčky 
patří kromě dráhy zejména cesto-
vání, pěší, vodní a cykloturistika. 
Je ženatý a má dvě dcery.

ka u Brna. V současnosti se zpracováva-
jí nebo už dokončují projektové doku-
mentace u některých náhradních pro-
jektů. Jsou i takové, u nichž víme, že se 
je nepodaří zrealizovat z důvodu špatné 
ekonomické efektivity nebo že se u nich 
bude vyžadovat územní rozhodnutí, 
čímž se realizace posouvá za horizont 
roku 2015, který je finální pro realizaci 
z OPD1. Realizovány jsou už některé 
přejezdy, například pilotní projekt na 
trati Rumburk – Dolní Poustevna. 

pohlédněte nyní okem šéfa strategie 
na koridory. Jaké jsou reálné termíny 
dokončení s ohledem na současnou 
situaci?
Čtvrtý koridor bude se zpožděním do-
končen v tomto desetiletí vyjma úseku 
Nemanice – Ševětín, kde plánujeme roz-
sáhlou stavebně a zejména ekonomicky 
náročnou přeložku tratě. Moravskoslez-
ská část 3. koridoru se dokončí bez něja-
kého fatálního zpoždění, nebude ovšem 
modernizován úsek Karviná-Darkov –  
– Louky nad Olší, a to kvůli poddolova-
nému území. Na části z Prahy do Plzně 
bude úsek Beroun – Plzeň hotov za pár 
let, zatímco úsek z Prahy do Berouna nej-
spíš výrazně později. Lze očekávat obtí-
že s projednatelností v trase stávající tra-
tě podél Berounky. Do rozporu se dosta-
nou požadavky legislativy, například 
ochrana proti hluku nebo zabezpečení 

kRÁTCe

v Jablonném nad orlicí 
si připomínají výročí
Město Jablonné nad orlicí a spolek 
příznivců železnice lokálky nedá-
me si vás dovolují pozvat na výsta-
vu, kde má hlavní roli – jak jinak – 
železnice. V informačním centru na 
vás od 19. ledna čeká expozice s ná-
zvem „140 let provozu železnice 
v Jablonném nad orlicí“. kulaté vý-
ročí si můžete připomenout sbírkou 
současných i historických fotogra-
fií, dobovými předměty, které se 
používaly v minulosti na dráze, 
vláčky a modelovými kolejišti. kaž-
dou sobotu bude navíc připravena 
videoprojekce. otevřeno zde mají 
v pondělí až pátek 8–12, 13–17 ho-
din, v sobotu 8.30–12.30 hodin. Vý-
stava potrvá do 1. března. Přijeďte 
se podívat!

kolik peněz přiteklo 
z eu pro dopravu
Ministerstvo dopravy v loňském 
roce získalo z evropských fondů 
38,859 miliardy korun na podporu 
dopravní infrastruktury. od roku 
2007 tak do resortu přiteklo v rám-
ci operačního programu Doprava 
již 87,99 miliardy korun. Tyto pro-
středky směřovaly především na 
silniční a železniční stavby rozšiřují-
cí páteřní síť TeN-T, například na 
koridorovou stavbu optimalizace 
tratě zbiroh – rokycany, Moderni-
zace tratě Votice – Benešov u Prahy. 
„Pro úspěšné použití evropských 
prostředků je důležitá příprava sta-
veb tak, aby mohly být včas realizo-
vány. Ministerstvo dopravy proto 
v loňském roce reagovalo na zbrz-
dění přípravy staveb v předchozím 
období a tento proces rozhýbalo 
uvolněním rekordní částky na pří-
pravu staveb ve výši 3,5 miliardy 
korun,“ konstatoval náměstek mi-
nistra lukáš Hampl.

Fotografie FISaIC na 
generálním ředitelství

V hlavní budově ministerstva do-
pravy, kde sídlí i Generální ředitel-
ství Českých drah, byla otevřena 
malá výstava fotografií členů fede-
race FISAIC. Snímky si můžete pro-
hlédnout vedle kinosálu na chodbě 
v 1. patře. Dlouhodobá výstava má 
za úkol prezentovat činnost členů 
FISAIC, podpořit jejich práci a zá-
roveň oslovit i další umělecky za-
měřené kolegy z řad železničářů, 
kteří by rovněž chtěli prezentovat 
své práce ve skupině fotografie, ale 
i v ostatních skupinách (například 
film a video, výtvarné umění). Fo-
tografie by se měly obměňovat 
každého půl roku. Práce si přišly 
prohlédnout (na fotografii zprava) 
tajemnice generálního ředitele ČD 
Alena Bartoňová, výkonná tajem-
nice Jarmila Šmerhová a prezident-
ka zS FISAIC ČD a ředitelka odboru 
personálního Věra Marková. Po-
drobné informace najdete na 
www.cd.cz v sekci o nás – zájmo-
vá činnost. (hop)

ko nikdy nelze zcela dobře odhadnout. 
Jeden příklad za všechny: stavba Brno 
– Zastávka u Brna, což je největší stav-
ba mimo síť TEN-T. Není sice příliš slo-
žitá, ale díky aktivitám místního ob-
čanského sdružení nabírá tak velké 
zpoždění, že se ji nepodaří zrealizovat 
v tomto programovacím období Operač-
ního programu Doprava.

Nepodaří-li se na určitou stavbu vy-
čerpat evropské peníze, mohou se 
použít na jinou?
Obecně platí, že by mohly přejít jinam. 
Jenže je otázkou, zda jsou připraveny dal-
ší investiční akce, které by dokázaly po-
krýt takový výpadek způsobený ne-
uskutečněním stavby. Vzhledem k to-
mu, že v minulých letech – zejména za 
ministra Bárty – byla direktivně pozasta-
vena příprava investic, tento výpadek 
přípravy budeme pociťovat ještě několik 
let. Největší bolestí je, že nemáme dosta-
tečně připraveny stavby k realizaci, tedy 
stavby se všemi povoleními, územním 
rozhodnutím a podobně. 

v souvislosti s čerpáním evropských 
peněz vymyslela SŽdC takzvané malé 
projekty. Ty se daří včas realizovat?
Malé, nebo také náhradní projekty rea-
gují na nedočerpanost peněz z OPD. Je 
to reakce na stavby typu Brno – Zastáv-
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sídliště by fungovala regulérní čtyřkolej-
ka, na níž by zastávkové vlaky jezdily po 
vnějších kolejích.

letos po mnoha letech konečně začíná 
stavba Úvaly – praha-Běchovice. Jaká 
tu budou zásadní zlepšení pro cestující?
Přínosy po dokončení stavby pocítíte ze-
jména v Úvalech. Úrovňová nástupiště 
u výpravní budovy budou nahrazena 
dvěma nástupišti o normované výšce 
550 milimetrů nad temenem kolejnice. 
S rekonstrukcí stávajícího ostrovního 
nástupiště zmizí i legendární výdřeva, 
která je tu od tragické nehody rychlíku 
Bečva v roce 1984. Také se prodlouží pod-
chod, takže obyvatelé Úval už nebudou 
muset nádraží obcházet.

do ranku odboru strategie spadají 
Rychlá spojení, dříve vRTky...
Úseky Praha – Litoměřice a Vranovice – 
Brno budou regulérními vysokorychlost-
ními tratěmi. Protože tyto úseky jsou 
dnes součástí jádrové sítě TEN-T, má ČR 
povinnost je zprovoznit do roku 2030. Vy-
sokorychlostní trať Praha – Brno je v do-
plňkové síti TEN-T, proto je zde požada-
vek na realizaci do roku 2050, ovšem my 
bychom tuto trať chtěli mít dříve, proto-
že její význam je ze všech uvažovaných 
tratí systému Rychlých spojení největší. 
Vnímáme, že železnice by z celospole-

Česká železniční infrastruktura zahrnuje široké spektrum 
od skomírajících lokálek až po modernizované koridory 
a kapacitou vyčerpané příměstské tratě. Patří sem 
i záměry na stavbu rychlých spojení nebo radikální změny 
trakční soustavy. Řada investic SžDC je podmíněna 
rozhodnutími evropské komise. Nově se bude více přihlížet 
k potřebám dopravců.

přejezdů, jež nesmějí být v křižovatce, 
na druhé straně legitimní požadavky ob-
cí. Nejvážnější problémy čekám v úseku 
Černošice – Karlštejn.

a je na této části stavba,  
která je blíže na dohled? 
Stanice Beroun, včetně úseku do Králova 
Dvora, a pak Praha-Smíchov (mimo) – 
Praha-Radotín (včetně). Ve Velké Chuch-
li zřejmě vzniknou kolejové spojky a od-
tud až do nové zastávky Praha-Radotín 

Celý článek najdete  
ve webové verzi Železničáře.

www
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Videoamatéři rozebírali kompozici obrazu
Jistě – každý z účastníků znal „zlatý 

řez na obrazu“, avšak málokdo si dove-
dl připomenout svoje dojmy po zhlédnu-
tí či studii obrazů v některé ze světových 
galerií. Lektor nejprve teoreticky přiblí-
žil základy Eukleidovy klasické geome-
trie doplněné o poznatky Leonarda Fibo-
nacciho soustředěné v Knize o abaku 
(1205). Navíc třeba poměry délek úseček 
ve zlatém řezu umocnil projekcí obra-
zů. A tak například na známých obra-
zech Leonarda da Vinciho (zemřel 1519) 
nebo El Greca (zemřel 1614) vyložil zámě-
ry mistrů, dodržování zákonitostí 
i možné odchylky.

příprava do Francie
Odbornou diskuzi nad vítěznými sou-
těžními snímky doplňovala projekce 
nové tvorby slovenských a českých že-
lezničářů-videoamatérů. Vždyť každý 
z autorů se chce zdokonalovat a využít 
možnosti mezinárodního hodnotitel-

ského fóra. Důvodem je i to, že příští 
ročník této slovensko-české akce FISAIC 
se bude konat v České republice. Navíc 
nejbližší svátek evropských železničá-
řů-videoamatérů, členů zemských sva-
zů FISAIC, se na pozvání francouzského 
svazu FISAIC (UAICF) bude konat v Ober-
nai v září 2015. A být se svojí prací vybrán 
do kolekce Zemského svazu FISAIC ČD 
je opravdovým oceněním. 

Nejbližší filmařskou akcí organizova-
nou slovenským svazem FISAIC je Letní 
filmová škola, konaná v internátním 
středisku ŽSR Strečno od 18. do 27. čer-
vence 2014. Organizátoru akce na Streč-
ně je nutné poděkovat za perfektní pří-
pravu prostředí a za získání profesio-
nálního, vynikajícího lektora. A také 

našemu Zemskému sva-
zu FISAIC ČD za umožně-
ní účasti českých železni-
čářů na této akci. 
 Ivo laNíČek

parní lokomotivy řady 
556.0 v obrazech
Nakladatelství Corona vydalo kon-
cem loňského roku jako čtvrtý sva-
zek v Galerii Světa železnice výprav-
nou obrazovou publikaci Parní lo-
komotivy řady 556.0 z pera Vladi-
slava Borka. V knize o legendárních 
Štokrech, jak se tyto lokomotivy 
slangově nazývaly, najde na 256 
stranách každý milovník železnice 
34 barevných a 205 černobílých 
poutavých fotografií.

obrazová kniha mapuje provoz 
strojů, kterých bylo v plzeňské Ško-
dě vyrobeno v letech 1952 až 1958 
přesně 510 kusů. Šlo o velmi výkon-
né stroje, které stály především 
v čele nákladních vlaků, výjimkou 
ale nebylo jejich řazení na leckteré 
osobní vlaky nebo rychlíky. loko-
motivy vznikaly v době, kdy nebylo 
moc času na rozmýšlení, a tak kon-
strukční tým některé části vozidla 
řešil převzetím osvědčených prvků 
ze zahraničí, což se později v provo-
zu velmi osvědčilo. Štokry se staly 
jedněmi z provozně nejspolehlivěj-
ších lokomotiv, které kdy u ČSD jez-
dily. kniha připomíná pamětníkům 
a prezentuje navíc mladší generaci 
poctivou práci škodováků z Plzně 
a nad obrázky si leckdo vzpomene 
na ostré, štěkavé výfuky Štokrů, 
které byly k vidění po celém 
Československu. 

Pozoruhodnou knihu lze zakou-
pit za prodejní cenu 850 korun ne-
jen ve firemním knihkupectví Coro-
na v pasáži Hybernská centrum 
v Praze u Masarykova nádraží, ale 
i ve vybraných modelářských pro-
dejnách a také v řadě knihkupectví 
po celé republice.

Jak se měnila podoba 
Jablunkovských tunelů
Nedávno vyšla odborná kniha s ná-
zvem Jablunkovské tunely od Vojtě-
cha Hermanna, která pojednává 
o historii tunelů na trati původní 
košicko-bohumínské dráhy. Dva 
jednokolejné tunely byly na hrani-
cích Slezska a Slovenska postaveny 
v letech 1870 a 1916. Svojí polohou 
v náročném terénu způsobovaly při 
výstavbě i údržbě po celá desetiletí 
nemalé potíže. kniha popisuje udá-
losti kolem Jablunkovských tunelů 
od devatenáctého století až po 
žhavou současnost.

Publikace má především doku-
mentační charakter a zachycuje 
historický vývoj Jablunkovského 
průsmyku, kde byly oba původní 
tunely umístěny, a také podrobný 
popis výstavby slezské části košicko- 
-bohumínské dráhy. zaměřuje se 
na postupné změny obou tunelů 
a přilehlé tratě mezi Jablunkovem 
a státní hranicí se Slovenskem. Pu-
blikace obsahuje také informace 
o výstavbě nového Jablunkovské-
ho tunelu, který vznikal za neleh-
kých okolností v posledních letech. 
Publikace o 220 stranách přináší 
kromě podrobné historie tunelů 
také mnoho dobových záběrů, fak-
simile stavebních plánů a dalších 
dokumentů. V příloze je navíc uve-
den nejnovější přehled všech želez-
ničních tunelů v České republice. 

zájemci o publikaci si ji mohou 
zakoupit buď v železničním muzeu 
moravskoslezském ve stanici  
ostrava střed nebo objednat na  
e-mailové adrese zmms@zmms.cz, 
případně zakoupit v knihkupec-
tvích v Jablunkově nebo Třinci. 
Cena knihy bez poštovného činí 
490 korun. (mh)

Elefant, Zdeněk mi ukazuje ještě jeden 
„trik“. Přijde ke druhým dveřím první-
ho vozu, vytahuje opět „kouzelnou“ kra-
bičku a zmáčkne jedničku, aby se navi-
gační majáček ozval a Zdeněk věděl, kam 
má jít. Posléze zmáčkne čtyřku. A nic… 
A co se mělo stát, kdyby strojvedoucí měl 
pořádně zapnuté všechny funkce této 
moderní jednotky? Na povel čtyři by na-
vigační majáček na dveřích vlaku auto-
maticky otevřel dveře jednotky. Jenže 
někde se stala chyba…

Setkání s profesionálem
Jsme ve vlaku a nyní je opět řada na čtyř-
nohé pomocnici, aby našla volná místa 
k sezení. Fenka Ignes bez problému svůj 
úkol splní, takže si můžeme sednout. 
Vlak se rozjíždí a Zdeněk si připravuje 
průkaz ZTP/P, In Kartu, služební průkaz 
vodicího psa a jízdenku, aby ji za deset 

minut mohl předložit ke kontrole vlako-
vému doprovodu. Přichází mladá sleč-
na, která je velice slušná, a zeptá se 
Zdeňka, zda v Berouně, kde budeme pře-
stupovat do rychlíku, nepotřebuje pomo-
ci. Musím zdůraznit, že vlakvedoucí se 
chová velmi profesionálně a může po-
sloužit za vzor všem svým kolegům.

Po hodince hlásí informační systém 
něco, co jsme nestihli zaznamenat. Pro-
to se raději zvedáme a jdeme směrem ke 
dveřím, kde jsou dvě tlačítka popsaná 
Braillovým písmem. Opakování hláše-
ní a zastávka na znamení. Zdeněk mač-
ká první tlačítko a dozvídá se, že bude-
me v Srbsku, což je poslední stanice před 
Berounem, kde vystupujeme.  

vystupujeme z rychlíku,  
ale nástupiště nikde
Dnes ale Zdeněk necestuje domů, jeli 
jsme se jen projet, aby mi ukázal taje ces-
tování po sluchu a s vodicí fenkou. Se 
Zdeňkem přecházíme na nástupiště, od-
kud pojede vlak zpět do Prahy. V rychlí-
ku je řazen nový služební vůz s oddílem 
pro imobilní cestující (Bbdgmee236), kte-
rý vypadá dobře, pohodlně se v něm sedí, 
má elektrické zásuvky, stolečky, ale také 
jeden veliký problém.

Když Zdeněk přijíždí k pražskému Smí-
chovu, loučím se s ním a přeji mu šťast-
nou cestu na internát. Informační sys-
tém vlaku informuje Zdeňka, že přijíž-
dí do stanice Praha-Smíchov, proto již jde 
ke dveřím. Vlak zastavuje, Zdeněk slyší 
zvuk, který značí, že může otevřít dveře, 
proto zmáčkne tlačítko, kterým dveře 
otevře. Dveře se otevírají, Zdeněk vystu-
puje, ale do štěrku! Jelikož je hlášení roz-
hlasu řízeno GPS signálem a vlak se na-
cházel v obvodu železniční stanice, tak 
jednoduše řekl, že se nachází ve stanici 
Praha-Smíchov. Ovšem ve skutečnosti 
stál před vjezdovým návěstidlem. 

Možná by stačilo, aby vlakvedoucí ne-
bo průvodčí při takovém mimořádném 
zastavení informovali vlakovým rozhla-
sem o tom, že vlak se nenachází v pro-
storu pro nástup a výstup. České dráhy 
tedy ještě mají co zlepšovat… 

 maRTIN kRameR

Už jste někdy cestovali vlakem potmě? Možná se 
vám to stalo nedobrovolně, když nastaly technické 
problémy, ale naši nevidomí nebo slabozrací 
spoluobčané to považují za samozřejmost. zvláště 
když používají železnici pravidelně. Jakákoli 
překážka ve stanici nebo ve vozidle pak může 
způsobit zdržení. zkuste se na chvilku podívat  
na cestování jejich očima.

zdeněk je devatenáctiletý nevido-
mý mladý muž, který studuje čtvr-
tý ročník Gymnázia pro zrakově po-

stižené v pražských Jinonicích. Pochází 
ale z Plzeňského kraje, takže se každý tý-
den dopravuje do Prahy a zpět vlaky Čes-
kých drah. Velkým pomocníkem je mu 
vodicí fenka Ignes. V určitých situacích 
si ale musí poradit sám – naštěstí s vy-
moženostmi techniky.

kam vedou tyhle schody?
Už jenom koupě jízdenky představuje pro 
nevidomé cestující námahu. Například 
když hledají správné mince nebo bankov-
ky u pokladny. Jejich ohmatání prostě ně-
jakou dobu trvá. Normálně vidoucí člo-
věk zjistí, z jakého nástupiště mu jede 
vlak, pohledem na informační tabule. Ale 

Dokážete si představit cestování   
se zavřenýma očima?

Další problém je hned na světě. Jak asi 
Zdeněk zjistí, že stojí u schodů vedou-
cích na „jeho“ nástupiště? O pár chvil 
později vytahuje z kapsy krabičku se šes-
ti tlačítky, takzvanou vépeenku (VPN). 
Zmáčkne dvojku a z navigačního majáč-
ku se ozývá: „Eskalátory, nástupiště čís-
lo jedna. Pravý jede nahoru, levý stojí.“ 
Jdeme tedy dále, zastavíme se u druhé-
ho nástupiště a na krabičce Zdeněk zno-
vu stiskne dvojku. Chytré zařízení po-
tvrzuje, že nyní již stojíme na správném 
místě. Před samotným výjezdem na ná-
stupiště mi Zdeněk ukazuje, že ze stra-
ny zábradlí je napsáno Braillovým pís-
mem „nástupiště č. 2“. 

Sezame, otevři se! 
Stojíme u osobního vlaku na druhém ná-
stupišti. Protože pojedeme linkou S7, na 
které jezdí elektrické jednotky City-

Na pozvání slovenského zemského 
svazu se ve Středisku internátní 
přípravy ŽSR Strečno uskutečnil 

již 8. ročník mezinárodního filmového 
festivalu FISAIC. Prestižní akce se zú-
častnila také reprezentace filmařů z Čes-
kých drah. 

pod dohledem režiséra
V Železničáři jsme již informovali o vý-
sledcích 25. ročníku mezinárodní sou-
těže FISAIC v neprofesionální videotvor-
bě železničářů. Avšak mnohostranná 
soutěž nemůže nahradit tradiční dvou-
stranné setkání, lépe řečeno výukový 
seminář slovanských zemských svazů. 
Zvláště to platí, když lektorem a kriti-
kem prací je známý bratislavský televiz-
ní režisér Ladislav Munk. Jeho vztah 
k amatérské tvorbě členů obou železni-
čářských zemských svazů FISAIC je do-
statečně znám. Vždyť po dlouhou dobu 
vykonává práci hlavního lektora sloven-

Další fotografie najdete  
ve webové verzi Železničáře.

www

Zdeněk se musí orientovat pomocí slu-
chu. Informace poslouchá buď z nádraž-
ního rozhlasu, nebo z elektronického 
zobrazovače odjezdů a příjezdů, který 
mu jednoduchým kliknutím přečte pří-
jezdy a odjezdy vlaků, dokonce mu poví 
i z jakého nástupiště vlak jede. Po zjiště-
ní, že nám osobní vlak jede z druhého 
nástupiště, se vydáváme do podchodu.

Co Je To vpN?
Nevidomý je vybaven mini-
aturním vysílačem rádiové-
ho signálu, jehož aktivací 
sám vstoupí do procesu in-
formování a rozhodování. 
Vyžádá si například na ná-
draží venkovní akustické 
hlášení o číslu spoje a smě-
ru jízdy vlaku. rozhodne-li 
se nastoupit, potvrdí ná-
stup aktivací jiným tlačít-
kem svého povelového vy-
sílače. Strojvedoucí uslyší 

z vnitřního reproduktoru 
akustickou zprávu o nástu-
pu nevidomého. Funkci 
podporují v prostředí ČD 
jednotky řady 471 Cityele-
fant a 814 regionova. Sys-

tém je založen na obou-
směrné komunikaci rádi-
ového dotazu a akustické 

odpovědi a je vhodný pro 
nasazení v dopravě i pro 
městské informační a ori-
entační systémy.

Vodicí fenka Ignes dovedla nevidomé-
ho Zdeňka k prázdnému místu. 

ské Letní filmové školy a například na 
mezinárodní soutěži FISAIC v belgickém 
Gentu v roce 2011 dovedl slovenské želez-
ničáře-videoamatéry k vítězství nad vše-
mi soutěžícími zeměmi.

pronikání do tajů geometrie
Loňský 25. ročník jednoznačně proká-
zal, že evropští železničáři-videoamaté-
ři dokážou ztvárnit s vysokou uměleckou 
a technickou kvalitou takřka libovolný 
námět. Vždy je ale co zlepšovat. A to na-
značil letošní podzimní festival ve Streč-
ně. Ladislav Munk se tentokrát zaměřil 
na kompozici obrazu. Samozřejmě až po 
promítnutí výběru z medailových sním-
ků 25. ročníku FISAIC konaného v Bavor-
sku. Rozbor těchto prací provázelo opa-
kované promítnutí některých filmových 
sekvencí. Když účastníci festivalu po-
chopili chyby či nedostatky těchto sním-
ků, obrátil jejich pozornost ke kompozi-
ci ve filmovém obrazu. 
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Dvojčata Katrů se v Libuni střídají s Kocourem
ti, ale současně i sklonovým poměrům. 
Abychom sestavili ucelený vlak, musí-
me do pískovny zajet během rána a do-
poledne minimálně čtyřikrát až pět-
krát. Stroj řady 742 uveze na stoupání 
28 promile tak maximálně čtyři plně 
naložené vozy. Vždy po dojezdu do Li-
buně na mě čeká vozmistr a pomáhá mi 
sestavovat vlak do ucelené soupravy. 
Mezitím náš kolega posunovač v pís-
kovně pomocí mechanického vrátku 
připravuje další sadu vozů na odvoz,“ 
říká Jiří Houška, jeden z turnovských 
strojvedoucích.

 Když je před polednem vlak sestavený, 
zpravidla ve stejný čas se objeví od Turno-
va „dvojče“ Katrů. „Tyto dva stroje pak ce-
lý vlak dovezou přes Bakov nad Jizerou, 
Českou Lípu, Děčín a Ústí nad Labem do 
Řetenic. Po vyložení pak ještě celá soupra-
va vrátí do Turnova,“ doplňuje Houška,k-
terý také upozorňuje, že na některých 
místech musí být obzvlášť opatrní.

pozor na stoupání i na přírodu
Týká se to například na stoupání o hod-
notě 17 promile z Libuně do Jívan. Váha 
uceleného vlaku se totiž pohybuje mezi  
1 400 až 1 600 tunami. Opravdovým pru-
bířským kamenem je ale stoupání z Bělé 
pod Bezdězem do stanice Bezděz v úseku 
Bakov nad Jizerou – Česká Lípa. „Zabrat 
nám dává i ranní námraza nebo mrhole-
ní s padajícím listím na podzim. Ironií 
osudu nám nevadí déšť nebo sníh – ty ad-
hezi udrží,“ říká strojvedoucí. Na rozma-
ry počasí jsou náchylné paradoxně i mo-
derní stroje jako lokomotivy řady 753.7. 
Naproti tomu starší „osvědčené mašiny“ 
odolají téměř všemu. „Nové stroje ale ma-
jí pěkné pracovní prostředí s přehledně 
uspořádaným pultem, klimatizaci, ma-
lý, ale výkonný motor a další vymoženos-
ti,“ uzavírá Houška.  maRTIN haRÁk 

Turnovští strojvedoucí, ale i voz-
mistři a posunovači mladobole-
slavského Provozního pracoviště 

ČD Cargo, zabezpečují náročnou přepra-
vu písků z Libuně na Jičínsku až do Ře-
tenic nedaleko Teplic v Čechách. Dva 
spřažené stroje řady 753.7 a zálohová lo-
komotiva řady 742 musí obstát v každé 
provozní situaci. 

Spřažené Katry, jak strojvedoucí na-
zývají modernizovanou řadu 753.7, kte-
rá vznikla z původních Brejlovců, přive-
zou každý den mimo neděli prázdnou 
soupravu nákladních vozů z Řetenic do 
Turnova mezi půlnocí a půl jednou ran-
ní. Když „dvojčata“ odstoupí, na soupra-
vu najede zálohový stroj Kocour či Ban-
gláda, jak se slangově nazývá motorový 
stroj řady 742, který odveze vlak do Li-
buně. Tam začnou strojvedoucí během 
brzkých ranních hodin s postupnou pří-
stavbou vozů na vlečku do nedaleké pís-
kovny. Turnovští strojvedoucí ČD Cargo 

musí být speciálně proškoleni z Důlního 
zákona, neboť se pohybují po teritoriu ci-
zí firmy, která se zabývá těžbou a odstře-
lem. Všichni se musí pohybovat pouze 
po přesně určených místech.

dobře sladěná výměna
„Kocour jezdí z Libuně do pískovny pře-
devším kvůli nedostatečné přechodnos-

každá řada vozidel si prožije své období slávy a následně pozvolného ústupu ze 
získaných pozic. To platí i pro legendárního Brejlovce 753.301 alias Třistajedničku. 
V případě společnosti ČD Cargo dojezdila poslední motorová lokomotiva této řady bez 
modernizace loni v létě. Stalo se tak nedobrovolně a o něco dříve, než se čekalo.

několik posledních českých Trojek pod 
křídla národního dopravce ČD Cargo. 
Lokomotivy 753.006, 073, 141, 187, 211, 
229, 301 a 352 se zapojily do vozby ná-
kladních vlaků mezi Libereckem a Nym- 
burskem, ovšem ne nadlouho, protože 
s tím, jak klesaly přepravní výkony ná-
kladního dopravce (a navíc byli zařazo-
váni do provozu modernizovaní Brejlov-
ci 753.7), snižovala se i potřeba starších 
motorových lokomotiv. Dlouhá léta eli-
ta drah, lokomotivy řady 753, začaly po-
stávat „v kopřivách“. Jako poslední vy-
držela v provozu právě zmíněná Třista-
jednička.

Sedmatřicetiletá
Lokomotiva, tehdy T 478.3301, byla vy-
robena v ČKD Praha s výrobním číslem 
9844. Dne 31. května 1976  byla předá-
na ČSD do Lokomotivního depa Hradec 
Králové. Z Hradce byla předislokována 
do LD Trutnov, kde strávila největší část 
svého života, aby tu vozila osobní vlaky 
nebo rekreační rychlíky v relaci Hradec 
Králové – Svoboda nad Úpou a Stará Paka 
– Trutnov. V červnu 2001 byla zpod Krko-
noš předána tehdejšímu DKV, PJ Liberec. 

Ještě krátce, od 1. července 2004, se 
honosila označením DKV Ústí nad La-
bem, Provozní jednotka Liberec, aby od 
1. prosince 2007 přešla pod ČD Cargo, 
SOKV Ústí nad Labem, Provozní jednot-
ku Nymburk. Naposledy jezdila ve dvoji-
ci s exletohradskou 753.229. Pak zůstala 
osamocena, protože další možná „par-
ťačka“ pro spřažení do dvojice, 753.352, 
stála odstavena, navíc s vykradenou ka-
beláží. Samotná 753.301 tak na boleslav-
ských výkonech jezdila až do osudného 
16. srpna 2013. Nyní už jen vzpomínáme.
 maRTIN NavRÁTIl

Moje poslední setkání s Třista-
jedničkou se může jevit tak tro-
chu z říše fantazie. Byl nevlíd-

ný prosincový podvečer roku 2012, když 
jsem čekal na vlak v Dobrovici. Tu im-
presi určitě ovlivnilo vdechování typic-
ky nasládlé esence ze vzdáleného cuk-
rovaru, možná nad setmělou stanicí 
třepetající se duše zdejšího nejslavněj-
šího výpravčího Bohumila Hrabala. 
Kde by se tady zrovna teď vzal náklad-
ní vlak. A přece, krátce před Regiono-
vou do Nymburka do mrazivého ticha 
dlouhé staničky neslyšně zastavila dvo-
jice světel – kaloun z Boleslavi. Čekal 
bych na něm jakoukoli jinou lokomoti-
vu, Kocoura nebo Katr, klidně i čer-
nokněžníka Zababu, ale určitě ne po-
slední Trojku. To byla 753.301.

odstavil ji až požár u Chotětova
Tak trochu ve stínu posledních Bardotek 
v pravidelném provozu u Českých drah 
(14. prosince 2013) zůstal fakt, že u spo-
lečnosti ČD Cargo už loni v srpnu doslou-
žila vůbec poslední nerekonstruovaná 
lokomotiva 753.301. Ač šlo nějaký čas o je-
diný stroj řady 753 národního nákladní-
ho dopravce, za definitivním koncem 
Trojek stála mimořádná událost. Dne 
16. srpna 2013 došlo na nočním náklad-
ním vlaku 47309 jedoucím z Mladé Bole-
slavi do Všetat k přeskoku na generáto-
ru a následně zhruba v km 1,25 mezi 

kRÁTCe

přípřeŽ. V poslední fázi svého „života“ byl stroj 753.301 nasazován společně s exletohradským Brejlovcem 753.229. FoTo JaRoSlav ChaRvÁT

Na sklonku roku  
2007 přešlo několik 
posledních českých 
Trojek pod křídla 
národního dopravce 
ČD Cargo.

Webové stránky 
v novém hávu
Intuitivnější, působivější a prak-
tičtější. Takové jsou nyní webové 
stránky ČD Cargo www.cdcargo.
cz, které prošly na začátku ledna 
výrazným liftingem. A nejde jen 
o svěží grafickou podobu. Cílem 
změny bylo také zjednodušení ori-
entace zejména pro zákazníky 
společnosti a jejich rychlé nasmě-
rování do sekcí, kde najdou odpo-
vědi na své otázky. Součástí webu 
je tak nejen katalog nákladních 
vozů poskytovaných k přepravě 
včetně všech důležitých údajů, ale 
také vyhledávač spojení (samo-
zřejmě nákladní dopravy) nebo 
seznam stanic, manipulačních 
míst, přehled ZANů a další prak-
tické informace. Sami tvůrci webu 
deklarují, že současná podoba 
není konečná a na webu se bude 
i nadále pracovat. V nejbližší době 
by měly být dostupné i sekce pro 
registrované uživatele.

Reprezentační ples 
v ostravě podeváté
V pátek 10. ledna 2014 proběhl  
v Clarion Congress Hotelu Ostra-
va reprezentační ples ČD Cargo.
Večer plný překvapení, výborné 
zábavy a příjemné atmosféry. Tak 
by se dal ve stručnosti charakteri-
zovat 9. ročník plesu. Téměř čtyři 
stovky návštěvníků provedli boha-
tým programem moderátoři veče-
ra jolana Voldánová a Vojtěch Ber-
natský. Zejména ten dokázal všem 
přítomným, že je nejen výborným 
sportovním komentátorem či mo-
derátorem, ale také zdatným zpě-
vákem a šoumenem.

Svoje pěvecké umění předvedl 
zejména při duetu s Bárou Basiko-
vou, jednou z hudebních hvězd ve-
čera. Kromě ní se dále představila 
na Ostravsku velmi populární zpě-
vačka Heidi a po půlnoci i dvojice 
Petr Kotvald a Stanislav Hložek, 
jež dali přítomným zavzpomínat 
nejen na oblíbené „Holky z naší 
školky“. Dalším z překvapení bylo 
i neplánované vystoupení baviče 
Miloše Knora, jehož repliky nene-
chaly nikoho chladným. Nechybě-
lo samozřejmě ani předtančení, 
tentokrát ve stylu karibských tan-
ců, půlnoční losování hlavních cen 
tomboly a pochoutky vyhlášené 
hotelové kuchyně.

Význam akce podtrhuje účast 
kompletního představenstva  
ČD Cargo v čele s jeho předsedou 
Oldřichem Mazánkem či přítom-
nost předsedy představenstva 
a generálního ředitele Českých 
drah Dalibora Zeleného. Letošní 
ročník ostravského cargoplesání 
nelze hodnotit jinak než kladně, 
o čemž svědčí i ohlasy z řad ob-
chodních partnerů a zákazníků 
ČD Cargo, jimž byl především 
ples věnován.

Zvláštní přepravní 
podmínky od ledna 
Dne 1. ledna 2014 vstoupily v plat-
nost zvláštní přepravní podmínky 
pro přepravu z a do stanic se 
zvláštními podmínkami (ZPP). Ak-
ciová společnost ČD Cargo k to-
muto kroku přistoupila z důvodu 
nutnosti optimalizace přepravy 
jednotlivých vozových zásilek ve 
vybraných tarifních bodech s ma-
lým obratem zásilek. Výpravní 
oprávnění pro nákladní dopravu 
je v těchto stanicích zachováno 
v dosavadním rozsahu, přepravy 
z a do těchto tarifních bodů však 
musí být smluvně zajištěny. Pro 
každý z výše uvedených tarifních 
bodů je stanoven minimální počet 
vozů podaných k přepravě jedné 
obsluze tarifního bodu a výše po-
platku doplňujícího ke každému 
vozu uvedenému v nákladním lis-
tě v případě nesplnění podmínky 
minimálního počtu vozů. Přísluš-
né dokumenty najdou dopravci na 
www.cdcargo.cz v sekci Čím se ří-
díme – Přepravní podmínky. 
 (rub)

Poslední původní Brejlovec
odešel na zasloužený odpočinek

Krnskem a Chotětovem k požáru. Stroj-
vedoucí sice pomocí hasicích přístrojů 
požár uhasil, ale lokomotiva již bohu-
žel zůstala neprovozní.

provozní potřeby se změnily
Potřeba motorových lokomotiv se sní-
žila od 90. let, a to kvůli výraznému 
poklesu provozu nákladní dopravy na 
neelektrifikovaných tratích a později 
i kvůli dodávkám různých nových 
a modernizovaných vozidel pro osobní 
dopravu. Na sklonku roku 2007 přešlo 

Strojvedoucí ČD Cargo už znají trať ja-
ko vlastní boty.  FoTo auToR

JaRoměř. ještě než byl poslední „trojkový“ Brejlovec ve Skupině ČD využíván 
v nákladní dopravě, sloužil dlouho na osobních vlacích. FoTo auToR



Dostupné pouze v tištěné podobě
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Zabezpečovač MIREL verze 04:
konec tvrdých a bezdůvodných zastavení?

Vlakový zabezpečovač MIrel Vz1 od slovenského výrobce HMH Bratislava 
dobře znají i čeští strojvedoucí. Je instalován mimo jiné na strojích řady 380, 
disponují jím bratislavské Gorily řady 350 a také rakouské Taurusy 1216.2. 
Všechny zmíněné řady strojvůdci ČD pravidelně sedlají. A se stejnou 
pravidelností bojují se záludnostmi, které jim MIrel připravuje, zejména na 
zhlaví stanic. Nová verze MIrel 04 by měla některé problémy odstranit.

V lakový zabezpečovač MIREL si ne-
příliš dobře rozumí s kolejovými 
obvody na tratích elektrizovaných 

stejnosměrnou trakční soustavou. Při 
jízdě rychlostí 160 km/h totiž dochází na 
zhlaví některých stanic k opakovaným 
výpadkům kódu. Podle manažera infra-
struktury, tedy SŽDC, k těmto výpadkům 
dochází z důvodu rozdělených kolejo-
vých obvodů. MIREL na tyto krátké, po 
sobě jdoucí výpadky kódu reaguje, jako 
kdyby byla překročena brzdná křivka. 
Strojvedoucí nemá v tomto okamžiku 
prakticky žádnou šanci stihnout pře-
pnout zabezpečovač do režimu MANUÁL 
a tím předejít úplnému zastavení vlaku 
vlivem jeho zásahu. V opačném případě 
dochází k zavedení rychločinného brzdě-
ní se všemi negativními důsledky pro 
cestující. Těm mohou při dobrzďování 
začít padat zavazadla na hlavu nebo no-
tebooky ze stolků a v jídelním voze napří-
klad servírované jídlo a nápoje na zem či 
přímo do klína. 

155 km/h není 160 km/h
Strojvedoucí sice našli cestu, jak podob-
ným situacím do jisté míry předcházet, 
rozhodně se však nejedná o systémové ře-
šení. V současnosti se musí strojvedoucí 
rozhodnout, zda pojede „naplno“, rych-
lostí 160 km/h, a bude riskovat případné 
zastavení, nebo přes „chronicky známá“ 
místa upraví rychlost jízdy na zhruba 155 
km/h, při které již lze zavést takzvaný 
manuální režim, označovaný jako MAN. 
Je ovšem pikantní, že zařízení, jež má za-
bránit fatální chybě strojvedoucího, mu-
sí být samo pod jeho dohledem se znač-
nou dávkou předvídavosti, jak preventiv-
ně zabránit tvrdému zastavení vlaku 
rychlobrzdou. 

Není složité si domyslet, co takové za-
stavení vlaku znamená. Zpoždění až tři 
minuty, obrovský nárůst spotřeby trakč-
ní energie při rozjezdu, opotřebení brz-
dového systému a snížení komfortu jíz-
dy pro cestující. Ačkoli vlak nezastaví 
na tak krátké vzdálenosti jako třeba au-
tomobil, je zpomalení u vozů vybave-
ných elektromagnetickou kolejnicovou 
brzdou poměrně vysoké, takže vlak se 
zastaví „už“ po pár stovkách metrů. 

ve STřehu. Strojvedoucí mají vypozorována místa, kde zabezpečovač „zlobí“. 

V těchto úsecích mu pak věnují zvýšenou pozornost. FoTo maRTIN haRÁk

ZÁdRhel. Stávající verze vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 má problémy zejména v případě opakovaných výpadků kódu na zhlaví dopraven. FoTo vÁClav RuBeŠ (3x)

ní podmínek vyžadujících zastavení bu-
de možné za jízdy zapnout vlakový zabez-
pečovač a ukončit režim brzdění. Nicmé-
ně lze očekávat, že k určitému poklesu 
rychlosti stejně dojde. Z diskuze se stroj-
vedoucími a kontrolory vozby, kteří s MI-
RELEM přicházejí do styku, lze uvést za-
jímavou myšlenku, že v případě jízdy na 
„zelenou“ nemůže nastat nebezpečný 
stav vlivem ztráty kódu na dobu do 5 se-
kund, a proto by MIREL na tyto výpadky 
kódu neměl reagovat zavedením nouzo-
vého brzdění. Nechme se překvapit, jaké 
zlepšení se povede ve spolupráci s výrob-
cem a správcem infrastruktury prosadit.
 maRTIN haRÁk, pavel RoveNSký, 
 mIloSlav maChÁČek

Strojvedoucí nemá 
v tomto okamžiku 
prakticky žádnou šanci 
stihnout přepnout 
zabezpečovač do 
režimu MANUÁL  
a tím předejít úplnému 
zastavení vlaku  
vlivem jeho zásahu.  
V opačném případě 
dochází k zavedení 
rychločinného brzdění.
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KOLÍN: ZASTAVOVÁNÍ NA KOLEjI Č. 110 
U CESTOVÉHO NÁVĚSTIDLA
Strojvedoucí DKV Brno, kteří zajišťují vozbu 
rychlíků na relaci Brno – Havlíčkův Brod – Praha, 
upozorňovali na časté zastavení části vlaku mi-
mo nástupiště ve stanici Kolín. Část vlaků byla 
totiž vedena po koleji č. 110, kde se nachází cesto-
vé návěstidlo. V případě ukončení vlakové cesty 
u tohoto návěstidla se pak soupravy delší než šest 
vozů v celé délce nevešly k nástupišti. Tato situa-
ce je sice řešena v prováděcím nařízení k předpi-
su D7 v části B, kde jsou uvedena opatření pro vý-
stup cestujících u vlaků delších, než je délka ná-
stupiště (obsluha vlaku má povinnost u těchto 
vlaků informovat cestující, který vůz/vozy zasta-
ví mimo nástupiště), domnívali jsme se však, že 
existuje vhodnější řešení. Oslovili jsme proto ko-
legy ze Správy železniční dopravní cesty, kteří 
nám vyšli vstříc, takže většinu předmětných vla-
ků nyní vedou po jiné staniční koleji (zpravidla 
po koleji číslo 112 nebo 114).

PROSENICE: DOSAZENÍ RyCHLOSTNÍKU
Na základě upozornění kontrolora vozby DKV 
Praha p. Svobody byl osazen opakovací rychlost-
ník N 130 km/h v Prosenicích. Zde se sbíhají čtyři 
koleje, přičemž dvě krajní koleje vedou do Dluho-
nic a dvě vnitřní do Přerova. Po zavedení pravo-
stranného provozu jsou vlaky z Dluhonic vedeny 
po koleji č. 2S a v Prosenicích zpravidla na dluho-
nickém zhlaví pokračují na kolej č. 1. Při jízdě 
z Dluhonic je poslední rychlostník (100 km/h) na 
začátku čtyřkolejného souběhu. Další rychlost-
ník 110/120 km/h (dolní/horní) se nachází až 
před zastávkou Osek nad Bečvou, a tak některé 
vlaky jezdily rychlostí 100 km/h místo 130 km/h. 
Proto byl osazen opakovací rychlostník v Proseni-
cích za první výhybku na 1. SK (výh. č. 29), a vla-
ky tak mohou využít rychlost 130 km/h. Podobné 
řešení je možné spatřit např. při jízdě ze stanice 
Brno-Horní Heršpice směrem do Modřic, kde se 
připojuje trať z Brna dolního nádraží, proto je 
zde osazen opakovací rychlostník 120 km/h.

NyMBURK: PADNE TABU PRO TAURUSy?
V letošním roce nás čekají náročné výluky v úseku 
Praha-Běchovice – Úvaly kvůli výstavbě koridoru. 
Dopad na provoz bude velmi citelný. Proto jsme se 
na SŽDC obrátili s žádostí o opětovné posouzení 
možnosti jízdy vozidel řady 1216.2 ÖBB z Kolína do 
Prahy přes Nymburk hl. n. Z vyjádření SŽDC vy-
plynulo, že stroje této řady „si nerozumějí“ s kole-
jovými obvody instalovanými na nymburském 
hlavním nádraží. Jenže jsme zjistili, že se toto 
omezení týká jen některých kolejí. Po kolejích číslo 
1, 2, 3, 4, 6 a 8 by Taurusy jezdit mohly! Odbor kole-
jových vozidel Českých drah požádal Výzkumný 
Ústav Železniční o zpracování stanoviska. To bude 
následně nutné projednat se správcem infrastruk-
tury. V jednání je i varianta provozu Taurusů ne-
jen z Nymburka přes Lysou n. L., ale i variantou 
přes Sadskou do Poříčan. Doufejme proto, že i toto 
omezení odpadne, takže vlaky v čele se stroji řady 
1216.2 ÖBB zde budou jezdit podobně jako po odklo-
nové trati číslo 250 přes Havlíčkův Brod. 

ZÁMRSK, UHERSKO:  
BOČNÍ OCHRANA VLAKOVÝCH CEST
Těžkou „podpásovku“ dostaly naše vlaky v podobě 
zavedení funkcionality nových nebo modernizo-
vaných zabezpečovacích zařízení (např. ve stanici 
Zámrsk a Uhersko). Jedná se o boční ochranu vla-
kových cest při traťové rychlosti vyšší než 120 
km/h. V kostce jde zhruba o následující modelo-
vou situaci: Rychlík jede ve sledu za osobním vla-
kem, v Zámrsku osobní vlak vjede na 3. staniční 
kolej. Rychlík vjíždí na 1. staniční kolej na návěst 
„Očekávej rychlost 100 km/h“, odjezdové návěsti-
dlo ukazuje návěst „100 km/h a volno“. Rychlík 
musí brzdit ze 160 na 100 km/h a poté se znova 
rozjíždět. Negativní důsledky není nutno dlouze 
popisovat (dopad na jízdní doby, energie, opotře-
bení vozidel). Přínos v otázce zvýšení bezpečnosti 
železničního provozu je z našeho pohledu velmi 
diskutabilní, a proto budeme usilovat o změnu 
stavu ve spolupráci se správcem infrastruktury.
 pavel RoveNSký

mIRel vZ1 versus eTCS
MIrel Vz1 vznikal jako určitá nad-
stavba standardního liniového vla-
kového zabezpečovače lS. Stávají-
cí traťová část národního vlako- 
vého zabezpečovače lS pracuje na 
základech analogových systémů. 
Na tuto stacionární část navázal 
MIrel Vz1 palubní části vozidel, 
který pracuje již na principu digitál-
ních přenosů a provádí kontrolu 
přenosu signálů 2 ze 3. Hlídá, po-
rovnává, má menší tolerance a na-
víc má nastavenu brzdovou křivku 
pro zvýšení bezpečnosti. oproti 
tomu eTCS umí vyřešit veškeré pro-

blémy s volností vlakové cesty 
a strojvedoucímu zobrazuje maxi-
mální rychlost a omezení na trati 
po traťových úsecích. Také eTCS 
využívá brzdnou křivku, ale její 
sklon se řídí parametry vlaku. zá-
vady typu Nz2 vznikající opakova-
ným přerušením kódu na výhyb-
kách u traťového systému lS nelze 
řešit odstraněním příčiny v kolejo-
vých obvodech. Na koridorových 
tratích však bude postupně zavá-
děn evropský zabezpečovač eTCS, 
který má jednu velkou výhodu 
oproti stávajícím zabezpečova-
čům: využívá přímého dálkového 
dohledu vlaku prostřednictvím sítě 
GSM-r a podle volnosti vlakové 
cesty mu uděluje oprávnění k jízdě. 
Návěstní opakovač pak strojvedou-
címu zobrazuje vlakovou cestu až 
na vzdálenost 4 km s profilem po-
volené rychlosti a význačných 
bodů na trati, jako jsou mosty, tu-
nely, stažení sběrače apod. 

Nová verze zabezpečovače 
slibuje žádoucí zlepšení
Odbor kolejových vozidel GŘ ČD ve spo-
lupráci s výrobcem zabezpečovače a Vý-
zkumným Ústavem Železničním v sou-
časné době intenzivně zajišťuje nápravu 
v podobě instalace čtvrté verze softwaru 
zabezpečovače MIREL, které by se měli 
strojvedoucí v brzké době dočkat. Tato 
verze umožní vybavit vlakový zabezpe-
čovač MIREL VZ1 po zásahu NZ1 až NZ5 
mimo NZ4 (kódy podnětů, vyvolávající 
reakci MIRELU – viz horní box ) za jízdy, 
po skončení restrikční podmínky pro za-
stavení. V tomto případě strojvedoucí 

potvrzovacím tlačítkem na ovládací 
skříňce zajistí přítah ventilu vlakového 
zabezpečovače a uzavření úniku vzdu-
chu v brzdovém potrubí. 

Zásah NZ4, což je Generální STOP ra-
diostanicí, vydávaný zpravidla v případě 
ohrožení, bude možno vybavit až po sku-
tečném zastavení vozidla, v některých 
případech při rychlosti pod 120 km/h. 
Podle informací od výrobce bude možné 
zásah zrušit v jakékoli rychlosti po po-
minutí důvodu zásahu NZ1–NZ5 (vyjma 
NZ4). Další přínos čtvrté verze spočívá ve 
změně funkce tlačítek enter a minus při 
zamčení maximální rychlosti. 

V současné verzi se zavádí takzvaný 
manuální režim MAN tlačítkem enter. 
Stejné tlačítko slouží zároveň k nastave-
ní okamžité rychlosti jako maximální 
(tzv. uzamčení maximální rychlosti), 
která dovolí pouze snižování rychlosti. 
Tento problém by měl být odstraněn prá-
vě ve verzi 04, ve které se bude maximál-
ní rychlost nastavovat tlačítkem minus.

Jak do budoucna?
Čtvrtá verze by měla mít oproti předešlé 
třetí přínos v tom, že při nouzovém zása-
hu MIRELU zcela nezastaví a po ukonče-

kódy INTeRveNCí  
mIRelu vZ1

NZ1  Nepotvrzení bdělosti ve sta-
noveném intervalu

NZ2  Překročení kontrolované 
rychlosti

NZ3  Nesoulad skutečného smě-
ru jízdy s navoleným 

NZ4  Dálkové zastavení dispeče-
rem přes radiostanici

NZ5  Nezabezpečení vozidla proti 
samovolnému pohybu
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18 vozidel (VT 31 – VT 48) vyrobených v letech 1996 a 1997  
◆ Délka 25 170 mm ◆ Šířka 2 970 mm ◆ Výška 3 350 mm ◆ Počet náprav: 4
◆ Počet spalovacích motorů: 2 (jmenovitý výkon 456 kW)
◆ Podíl nízkopodlažní části: 75 % ◆ Míst k sezení: 77

Z a h R a N I Č í

kRÁTCe

NĚMECKO 

Soupravy velaro d  
smějí do provozu 
Německý drážní úřad eBA v prosinci 
2013 vydal souhlas s provozem sou-
prav Velaro D, řady 407 DB, ve vnit-
rostátním provozu. Schvalování 
vlaků ve Francii a v Belgii, kam mají 
jezdit v rámci mezistátní vysoko-
rychlostní dopravy, ještě pokračuje. 
Celkem 16 vícesystémových sou-
prav o osmi vozech s kapacitou 460 
míst si objednala společnost DB AG 
už v roce 2008. Cena byla stanove-
na na přibližně 500 milionů eur. Jed-
notky mají výkon 8 000 kW a mo-
hou dosahovat rychlost 320 km/h. 

RUSKO/FINSKO 

Spojení z helsinek do 
petrohradu je úspěšné
Vlaky Pendolino provozované pod 
obchodní značkou Allegro meziná-
rodním rusko-finským joint venture 
karelian Trains mezi Helsinkami 
a Petrohradem slaví úspěch. Počet 
cestujících od zavedení v roce 2010 
roste a letos se jich očekává okolo 
450 000. To je asi dvojnásobek 
oproti provozu původních vlaků do 
roku 2010. Vlaky zkrátily cestovní 
čas na 450 km dlouhé trase ze 6 na 
3,5 hodiny hlavně díky modernizaci 
tratí (ve Finsku jezdí až 220 km/h, 
v rusku až 200 km/h), rychlejšímu 
průjezdu oblouků a zkrácení pobytů 
na hranicích. 

POLSKO 

arriva expanduje na 
regionálních linkách 
Dceřiná společnost DB AG Arriva 
získala dvouletý kontrakt na provoz 
čtyř regionálních linek v polském 
kujavsko-pomořském vojvodství. 
Celkem 12 souprav a 80 zaměstnan-
ců bude obsluhovat síť o přibližně 
50 zastávkách. Finanční objem za-
kázky je 22 milionů eur. Arriva půso-
bí na polské železnici od roku 2007. 
Dosud tam provozovala 18 motoro-
vých vlaků a s novým kontraktem 
dosáhne dopravního výkonu 3,8 mil. 
vlakokilometrů za rok. 

šVÝCARSKO 

Značková kavárna  
jezdí po kolejích
Světová premiéra Starbucks na že-
leznici se odehrála ve Švýcarsku. 
První Caffee House s touto značkou 
je součástí jedné soupravy IC 2000, 
která zajišťuje dvakrát denně spo-
jení na lince ženeva/Fribourg – St. 
Gallen. V dolním patře mají cestující 
k dispozici občerstvení do ruky 
a mohou si ho odnést na své místo, 
v horním patře funguje klasická ka-
várna. V minulosti jezdil na švýcar-
ských kolejích například také vůz se 
službami McDonald's. 

ČÍNA

otevírají nové tratě  
jak na běžícím pásu
Pobřežní trať mezi městy Xiamen 
a Shenzhen na jihozápadu země 
byla 28. prosince otevřena pro ko-
merční provoz. Původně se na trati 
dlouhé 514 km jezdilo 13 hodin, 
dnes už jen 3,5 hodiny. Na konci 
prosince byl zahájen provoz rovněž 
na dalších čínských tratích: z Hen-
gyangu do liuzhou, z liuzhou do 
Nanningu, z Nanningu do Beihai, 
ze stanice Qinzhou do města Fang-
chenggang a poslední úsek korido-
ru východ–západ spojující města 
Wuhan a Chongqing společně s vy-
sokorychlostní tratí mezi Xi’an 
a stanicí Baoji. 

USA

výroba lokomotiv 
přinese nová místa
Ministerstvo dopravy státu lllinois 
v polovině prosince oznámilo, že 
pro dodávku přibližně 35 dieselo-
vých lokomotiv s maximální rych-
lostí 200 km/h vybralo a uzavřelo 
smlouvu s firmou Siemens. Všechny 
komponenty dieselelektrických lo-
komotiv by měly být údajně vyrobe-
ny v USA. Jejich montáž bude probí-
hat v Sacramentu. „Tato smlouva 
vytváří pracovní místa, podporuje 
hospodářský růst a dále vytváří zá-
klad pro udržitelnou, dlouhodobou 
železniční síť osobní dopravy ve 
Spojených státech,“ komentoval 
sdělení federální ministr dopravy 
Anthony Foxx.   (peŠŤ, acri)

kombinovaný systém kolejové do-
pravy ve Zwickau je typickým pří-
kladem koncepce TrainTram ne-

boli vlakové tramvaje. Podobný koncept 
se nachází i v nedalekém Chemnitzu. 
Tam je ale dnes běžná kombinace spo-
lečného provozu elektrických železnič-
ních jednotek a tramvají podobného ty-
pu – a dokonce na stejném rozchodu. 
Ale zpět ke Zwickau. Regionální vlaky 
systému TrainTram, vyjíždějící z pře-
stupního dopravního terminálu, který 
se nachází nedaleko hlavního náměstí, 
pokračují nejen na tamní hlavní nádra-
ží, ale posléze až do českých Kraslic, po-
tažmo Sokolova. 

Nejrychlejší spojení mezi 
centrem města a nádražím
V městských ulicích se nacházejí dvě 
stanice, které mají vlastní nástupiště 
odpovídající železničním předpisům. 
Motorové vlaky neobsluhují nácestné 
tramvajové zastávky, takže mezi cent-
rem a Stadthalle jezdí v režimu expres-
ních spojů. K tomu je nutné dodat, že jak 
ve vlaku, tak v tramvaji platí stejné jíz-
denky. Pokud se chce někdo rychle do-
stat ze středu města na železniční nádra-
ží, neexistuje rychlejší spoj! Smíšená 
sekce (neboli splítka), kde se v každém 
směru nacházejí tři kolejnice, dosahuje 
délky 1 100 metrů. Dráha je postavena 

Stotisícové saské město zwickau se v dřívějších dobách proslavilo patrně 
nejvíce výrobou bakelitových vozítek Trabant. Veřejnou dopravu na jeho 
území zajišťují nejen autobusy, ale i několik páteřních tramvajových linek 
s vozidly většinou českého původu. zatímco tramvaje jsou provozovány na 
úzkém rozchodu 1 000 mm, evropskou specialitou je tříkolejnicový splítkový 
úsek úzkého a standardního rozchodu 1 435 mm mezi stanicemi Stadthalle 
a zentrum, kde jezdí i motorové železniční vozy společnosti Vogtlandbahn. 

RegioSprinter vT47
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evRopSkÁ kuRIoZITa. Ve středu německého města Zwickau jezdí po stejné dráze jak tramvaje, tak železniční vozidla. 

Na BalkÁN. Maďarská železnice spoléhá na čínské investice. FoTo vÁClav RuBeŠ

řejných zdrojů. V prvních letech provo-
zu jezdily německé motorové jednotky 
pouze do Kraslic a v nácestné stanici 
Zwotenthal se měnila německá obslu-
ha vlaku za české zaměstnance. Z Kras-
lic dále do Sokolova se muselo následně 
pokračovat staršími českými souprava-
mi. Dnes se však lze z centra Zwickau 
dostat do českého Sokolova pohodlně 
jedním vlakem a bez zbytečných a ne-
pohodlných přestupů. 

dopravci museli upravit  
vozidla pro kolejovou dráhu
Na trase Zwickau – Sokolov se využívá 
řada z 18 jednotek RegioSprinter o dél-
ce 25 metrů, které byly vyrobeny v le-
tech 1996 až 1997 společnostmi Siemens 
a Düwag. RegioSprinter je ze 75 pro-
cent nízkopodlažní vozidlo s nástupní 
výškou 53 cm. Železniční vozidla mu-
sela být posléze upravena pro provoz na 
městské tramvajové dráze a doplněna 
výstražními zvonci, zadními brzdovými 
a odrazovými světly, ovladačem pro pře-
stavování výhybek, ale také omezova-
čem pro maximální rychlost 40 km/h či 
signálním čidlem pro postavení „zelené 
vlny“ na průjezdných křižovatkách. Ne-
dílnou součástí je i rádiové propojení 
s dispečinkem městské dopravy a také 
společností Deutsche Bahn. 
 maRTIN haRÁk

Trať Budapešť – Bělehrad: made in China?

spojení mezi maďarským a srbským 
hlavním městem by z čínských peněz 
a patrně i čínských materiálů měla být 
zdvoukolejněna, po celé délce zelektri-
fikována a taktéž vybudována moderní 
zabezpečovací zařízení vyhovující plat-
ným evropským normám. 

Vlaky po rekonstrukci pojedou na tra-
ti až 160kilometrovou rychlostí za ho-

dinu. Současný stav je dost choulostivý, 
zvláště na srbské straně působí trať znač-
ně opotřebovaně: železniční svršek i dal-
ší infrastruktura jsou zastaralé, mnohdy 
vede jedna kolej. Přestavbou tratě by se 
cestovní doba mezi oběma hlavními měs-
ty výrazně zkrátila ze současných sedmi 
až osmi hodin na necelé tři hodiny. 

politické sliby – chyby?
Srbský premiér zdůraznil, že považuje 
tento projekt za klíčový pro dosažení vět-
ší konkurenceschopnosti v rámci konti-
nentu a také pro zlepšení hospodářských 
a obchodních vztahů s dalšími částmi 
kontinentu. Je hodně pravděpodobné, že 
by se do projektu zapojily i další státy v re-
gionu, čímž by se mohlo zlepšit spojení 
celého Balkánu se zbytkem Evropy. Na 
konkrétní kroky si ovšem zatím musíme 
počkat, na setkání totiž nezaznělo žádné 
datum, kdy by se mohlo s pracemi začít. 
 gaBRIel koRCSmÁRoS

ž elezniční trať z Budapešti do srb-
ského hlavního města Bělehradu se 
zřejmě dočká zásadní moderniza-

ce. A i když se na tuto investiční akci ne-
dostanou evropské peníze, není to žádný 
problém. Pomohou čínské investice. Do-
hodli se na tom v Bukurešti na setkání 
politiků ze střední a východní Evropy na 
straně jedné a Čínské lidové republiky na 
straně druhé nejvyšší vládní představi-
telé Maďarska, Srbska a Číny na konci lis-
topadu 2013. 

Čína má dodat peníze i materiál
Viktor Orbán za Maďarsko, Ivica Dačić za 
Srbsko a Li Kche-čchiang, čínský minis-
terský předseda, se dohodli na spoluprá-
ci při realizaci plánu zrychlit železniční 
spojení ze střední Evropy směrem na Bal-
kán. Tento projekt by byl přínosem nejen 
pro země, kterými trať prochází, ale také 
pro celou Evropskou unii. Konkurence-
schopné kolejové spojení by mohlo vznik-

nout díky čínským investicím, které při-
slíbil právě premiér Li Kche-čchiang. 

V květnu 2013 Maďarské státní dráhy 
(MÁV) a Srbské železnice (ŽS) podepsa-
ly memorandum o společném projektu 
obnovy železniční tratě dlouhé celkem 
384 kilometrů. Modernizací by mohl 
projít celý úsek z Budapešti až po Běle-
hrad přes Kelebii a Subotici. Železniční 

Do centra Zwickau
vlak a tramvaj na stejném tělese

v zadlážděné ulici, která je tím pádem 
použitelná například pro náhradní au-
tobusovou dopravu nebo záchranářská 
vozidla či běžný silniční provoz.

Ze Sokolova bez přestupu
První vlaky společnosti Vogtlandbahn 
přijely do centra Zwickau 28. května 
1999. Nejprve se jezdilo do města z ně-

Smíšená sekce neboli 
splítka, kde se v každém 
směru nacházejí tři 
kolejnice, dosahuje délky 
1 100 metrů.

vlakotramvaj  
na území Zwickau
◆ zahájení provozu 28. 5. 1999

◆ Motorová trakce

◆  1,1 km trasy vede v ulicích ve 
smíšeném provozu s tramvají

mecké pohraniční stanice Klingenthal 
a přesně o rok později, konkrétně 28. 
května 2000, byl již propojen Klingen-
thal s Kraslicemi po obnovené trati, 
která předtím celá desetiletí chátrala 
bez provozu. Vlaky se tak v roce 2000 
rozjely na 73 kilometrů dlouhé trase, 
dnes označené jako linka VL 1, vedou-
cí z Kraslic do Zwickau přes Klingen-
thal a Falkenstein. Začalo se jezdit 
v hodinovém intervalu a celková jízd-
ní doba činila 110 minut.

Město Zwickau mělo pro tento pilot-
ní projekt kombinované železniční 
a tramvajové dopravy různých rozcho-
dů potřebnou politickou podporu, což 
dokazuje fakt, že stavba na území měs-
ta byla stoprocentně financována z ve-
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provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

pobočka: Praha hl. nádraží 972 241 861 
provozní doba: 
1. 5.–30. 9.: pondělí–pátek 9.00–18.00 h,  
sobota 9.00–14.00 h,  
1. 10.–30. 4.: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

NaBídka Čd TRavel
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SIeSTa. Legionáři měli během jízdy čas na odpočinek a vzdělávání.  FoTo aRChIv auToRa (2x)

dobytých zákopů překvapených nepřátel sko-
ro jako pohádkoví boží bojovníci. Svou ener-
gií, obětavostí, rychlostí i kamarádstvím pl-
ným neohroženosti, hraničící s šílenou odva-
hou, budili obdiv vojenských odborníků. Kde 
nebylo zbraní nebo munice, vrhali se tito od-
vážlivci na nepřítele holýma rukama, zdolá-
vali jej kamením, dobyli vojenské arzenály, 
kde se ozbrojili, a pak zasahovali do dalších 
a dalších vítězných bojů. Bojovali a umírali za 
nezávislost Československa i za návrat domů.

Nebyli ani rudí, ani bílí
Cesta ke svobodě nebyla snadná a mnozí se 
domů už nepodívali. Jenom od 1. střeleckého 
pluku Jana Husi padlo 486 jeho příslušníků. 
Mnozí z nich zemřeli v bojích, kde hrála že-
leznice důležitou roli. Nutno dodat, že mezi 
léty 1914–1920 se uvádí celková ztráta u legií 
něco přes 4 100 mužů. Jejich ostatky jsou roz-
troušeny na tisícikilometrových prostorách 
celého Ruska. 

Pro ilustraci si dovoluji poznamenat slova 
mého dědy, který vše zažil a přežil: „Bílí, tedy 
menševici-bělogvardějci, viděli nás červený-
mi. Červení, tedy krasnoarmějci, viděli nás bí-
lými. Jenom těch zničených mostů od Rusů, co 
jsme museli znovu postavit a opravit, a těch za-
valených tunelů znovu prokopat. A oni někdy 
po nás klidně při tom stříleli.“ Z vyprávění dě-
dy také vím, že legionáři museli bojovat vlast-
ně proti všem, aby se vůbec dostali domů. 
Zbraně tedy zvedali jak proti Němcům a Ma-
ďarům, tak domácím Rusům. JaN dvořÁk

B ěhem roku 1919 přijížděl z východní fron-
ty do dálného Vladivostoku jeden vlak 
s našimi le gionáři za druhým v různých 

časových rozestupech. Byly to desítky a desít-
ky vlakových souprav, jejichž osazenstvo čeka-
lo i několik měsíců v přístavu na vyplutí na mo-
ře, což byla jediná přístupná cesta domů, do 
nově vzniknuvšího státu Čechů a Slováků. 
A když se legionáři konečně dostali do Evropy, 
pokračovali dál samozřejmě zase vlakem.

Cestování v těpluškách
Jak vlastně vypadaly ty různě sestavené eša-
lony, tj. vojenské vlaky, které se prodíraly Si-
biří během občanské války? Z mnoha již pu-
blikovaných snímků víme, že sestávaly z tzv. 
těplušek. Byly to vlastně vagony pro dobytek 
přebudované pro vojsko. Nacházely se v nich 
palandy a kamínka, která byla důležitá ne-
jen v zimních měsících. Některé vlaky byly 
obrněné – nejznámější a nejvíce fotografova-
ný byl Orlík. Na jiných vagonech se vezla dě-

Liberec – Hotel Centrum Babylon ****
VÝHODNÁ NABÍDKA PRO KLIENTY CK ČD travel, s.r.o.  
Termín: 4. 1.–31. 3. 2014 

Cena: 2 690 Kč/osoba/2 noci, dítě do 13,99 let ZDARMA v doprovodu do-
spělé osoby

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený pobyt v aquaparku, 
lunaparku, iqparku, možnost ranního plavání od 8 hodin. Možnost pro-
dloužení pobytu za příplatek 1 100 Kč/osoba/noc.

Neapolský záliv a jeho okolí 
Vlakový poznávací zájezd na staré FIP!!! 

Termín: 19.–24. 3. 2014, cena: 5 590 Kč

Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu nebo penzionu se snídaní, 2x místen-
ku, služby vedoucího zájezdu. Jeden z nejlákavějších koutů Itálie – Neapol-
ský záliv a jeho okolí – navštívíme antické Pompeje, zámek a rozlehlé za-
hrady v Casertě, antické chrámy v Paestu, celodenní výlet na nejkrásnější 
ostrov v zálivu – Capri. 

Více informací na telefonním čísle 972 243 051 – Veronika Žebrakovská

Lázně Vráž u Písku – hotel Vráž
Valentýnský víkend pro 2 na zámku s vyjížďkou v kočáře

Termín: 14. 2.–16. 2./13. 2.–16. 2. 2014

Cena: 3 490 Kč/2 noci nebo lze i na 3 noci za 4 490 Kč

Cena zahrnuje: 2/3 noci s polopenzí, 1x slavnostní večeři při svíčkách s lah-
ví sektu, 1x klasickou částečnou masáž společnou, 1x zábal dle výběru,  
1x floating, romantickou vyjížďku v kočáře, taneční večer, prohlídku zámku 
s výkladem, vycházku k Jezírkům lásky.

Česká republika

Itálie

Česká republika

Slovensko

Lázně Sliač – LD Palace ***
LÁZEŇSKÝ BENEFIT – ZKRÁCENÝ/KLASIK 

Cena: 2 950 Kč/6 390 Kč/os./pobyt

Cena zahrnuje: 3/7 nocí, 3x/7x plnou penzi (snídaně – bufet, oběd + večeře 
– výběr ze 4 menu, salátový bar, pitný režim), balneo-rehabilitační pro-
gram: 7/14 léčebných procedur/pobyt, BONUS: volný vstup do rehabilitač-
ního bazénu (voda 31 st.).

vZpomíNky Z doBového TISku
Na začátku cesty…
Slíbené tři těplušky nebyly připraveny a část 
bratří se pustila do zuřivého jejich vytápění, 
což se neobešlo bez náležitého hromování, 
neboť zevně i uvnitř jsou vozy pokryty silnou 
vrstvou ledu a jinovatky, která po roztopení 
kamínek mění se v tekuté pramínky zaplavu-
jící palandy i podlahu a kapající vesele se stro-
pu jak s poloucpaného cedítka za krky kvar-
týrníků. „Už nás mají za starou veteš, o niž se 
nemíní nikdo starat nebo co!?“ rozkřikl se ra-
menáč od jízdní rozvědky a přirazil dveře, až 
petrolejové svítilny ustrašeně zablikaly. 

Na konci cesty…
Vlak blíží se letem po svazích k mořskému 
pobřeží, malebně ozářenému podvečerním 
sluncem. Míjíme tiché mořské lázně a v 6 ho-
din večer vjíždíme podzemním tunelem do 
hlavního nádraží. Brzdy vagonů zasténaly, 
hrklo to naposled pod našima nohama, na-
posledy v rusku, na samém konci nedozírné 
Sibiře. Vyskočili jsme do vířivé hemženice na 
prostorném nástupišti a posledním pohle-
dem, skoro tesklivým, pohladili jsme vlak, 
který nás dovezl k cíli naší tužby, k spasné 
bráně do vlasti – Vladivostoku. 

Českoslovenští legionáři
se probojovali domů přes Sibiř 
V letošním roce si připomínáme dvě významná jubilea, která se 
vztahují k první světové válce. zatímco v červenci to bude již sto let 
od jejího zahájení, kdy rakousko-Uhersko jako první vyhlásilo válku 
Srbsku, po celý letošní rok bude aktuální 95 let staré výročí bojových 
akcí československých legionářů na Transsibiřské magistrále v rusku 
a jejich složitého návratu domů přes Vladivostok. 

la, koně, auta, ale i letadla. Ve vagonech jste 
našli i dílny (obuvnické, kovářské i krejčov-
ské), pekárny, kuchyně, zdravotnické ošet-
řovny, polní pošty a dokonce i tiskárny a re-
dakce novin… 

Bojovali za svobodu
Naše železniční snímky ovšem patří k těm mé-
ně známým a ukazují život našich předků na 
Sibiři, na cestě k domovu, kterou prožili pře-
vážně ve vagonech a v krajině podél kolejí. By-
li to podceňovaní vojáci, z kterých se rázem 
stali největší hrdinové. Bili se jako lvi. Při vý-
padech se hnali nepřátelskou dělostřeleckou 
clonou jako stíny, pohrdajíce smrtí; vnikali do 

eŠaloN. Vlaky legionářů byly složeny z tzv. těplušek. Nacházely se v nich nejen sklady proviantu, ale třeba i redakce novin. FoTo aRChIv ČSlo

Bitvy byly neúprosné, jak dokládá snímek  
legionáře, který padl v bojích o Samaru.  

RodINNé a děTSké RekReaCe 
pRo ZaměSTNaNCe SŽdC, Čd 
a Čd CaRgo 
 
je od 22. 1. 2014 zveřejněna na 
www.cdtravel.cz, kde najdete 
i závaznou objednávku.

Vytištěná stručná nabídka rekreací 
spolu se závaznou objednávkou je 
distribuována od 21. 1. 2014 na adresy 
podle zadání zaměstnavatelů. 



11z e l e z n i c a r. c d . c z l I d é  a  p ř í B ě h y

k ř í Ž o v k a  

poŠTa

Na spadané listí 
ocelové kartáče

Dovoluji si reagovat na váš článek 
Nejen v Jeseníkách vlaky kloužou po 
spadaných listech. Pracuji u SžDC 
jako návěstní mistr a s podzimním 
listím mám následující zkušenost:
Na svém úseku mám asi tři kilomet-
ry dlouhý úsek, kde spadané listí 
ohrožuje provoz tím, že hnací vozi-
dla více, než je zvykem, sypou písek 
mezi kola a kolejnice. Tento písek 
s listím a mlhou nalepí filmovou ka-
šičku na kolejnici, takže další vlaky 
nespolehlivě vybavují kolejové obvo-
dy v příslušném úseku, což ohrožuje 
bezpečnost na kolejích i na přileh-
lých Pzz. Řešení s tryskající vodou se 
mi zdá nákladné. Myslím, že by sta-
čily namontované ocelové kartáče 
před nákolky hnacích vozidel. JIří k.

Chválím vlakvedoucího 
za nález telefonu
Přeji vám dobrý den a obracím se na 
vás s prosbou. rád bych uveřejnil 
poděkování od mého syna. Váš vlak-
vedoucí totiž nalezl a vrátil jeho mo-
bilní telefon. Syn cestoval 20. pro-
since 2013 vlakem IC 551 z Prahy  
do Pardubic. Ve vlaku zapomněl te-
lefon a prostřednictvím CzS se spojil 
s vlakvedoucím Josefem Vaňkem 
z DSVČ Vsetín. Druhý den mu pak 
přístroj skutečně předal. Prostřed-
nictvím železničáře mu ještě jed-
nou děkuji. mIChal SCholZe

vánoční dárek mi  
odjel v pendolinu
Chtěl bych prostřednictvím vašeho 
čtrnáctideníku poděkovat dvěma 
pracovnicím ČD, které měly službu 
v pátek 20. prosince 2013. Jedná se 
o paní Bidmonovou z informací na 
pardubickém hlavním nádraží a prů-
vodčí z posádky SC Pendolino, spoje 
506 ostrava – Praha, a zpětného 
spoje 515 Františkovy lázně – Bo-
humín. (Bohužel jsem opomenul 
napsat si číslo z vizitky.) Při cestě 
z olomouce do Pardubic jsem v Pen-
dolinu zapomněl balíček s dárkem 
pro vnučku v ceně 2 000 korun. Spe-
ciálně jsem ho jel koupit do olo-
mouce, protože nikde blíže nebyl 
k sehnání. ztrátu jsem si uvědomil 
až v podchodu. rychle jsem se vrátil 
na nástupiště, avšak Pendolino se 
již rozjíždělo. Byl jsem v šoku a zá-
chranu hledal na informacích par-
dubického nádraží, kde se mě ujala 
zmíněná paní Bidmonová. okamži-
tě se spojila s posádkou vlaku a po 
chvilce mi sdělila, že dárek je v opat-
rování průvodčí, která mi ho přiveze 
spojem SC 515 s příjezdem do Par-
dubic v 18.30 h. ohromně jsem si 
oddechnul. Dárek jsem skutečně 
získal zpátky, jak bylo domluveno.
 JoSeF hoRÁk

v jízdním řádu 
postrádám ceník

Dokud vydávaly jízdní řád ČSD/ČD, 
byl jeho samozřejmou součástí ce-
ník obyčejného jízdného a hlavních 
slev. Dnes vydává jízdní řád SžDC 
a ceny jízdného hlavního dopravce 
na většině tratí jediného dopravce 
tam uvedeny nejsou. různé letáky 
či reklamy nabízejí slevy na některé 
tratě, v určité dny, pro skupiny ces-
tujících, na vybrané akce... Moc se 
v tom nevyznám. Nabízí se třeba 
sleva z Prahy do Brna, ale proč ne 
z Říčan do Tišnova? z jízdního řádu 
už nevyčtu jízdné podle km z místa 
A do místa B. za touhle informací 
musím do pokladny. Snad nejsem 
jediný, komu ceník v jízdním řádu 
chybí. zajímalo by mě, zda je někdo 
ochoten uvažovat o změně.
 JoSeF JelíNek

Dopis jsme předali k vyřízení.

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

Ač je původně kuchař, vždy ho při-
tahovala práce číšníka nebo ste-
varda. „Když jsem v devatenácti 

letech přišel k výběrovému řízení na do-
plnění posádek jídelních vozů, nevěděl 
jsem pomalu, co znamená Pendolino, 
natož jak vypadá,“ směje se Rostislav 
Kuča. Po úspěšně zvládnutém výběro-
vém řízení se záhy dostal na meziná-
rodní spoje, vlakem EuroCity či Pendo-
linem začal jezdit do Rakouska nebo na 
Slovensko. „Naučil jsem se tehdy hlav-
ně samostatnosti. Když jste sám v cizi-
ně a něco se přihodí, musíte si umět po-
radit. Byla to obrovská škola, za kterou 
jsem vděčný. Na vlacích do Rakouska 
jsem se navíc naučil překonávat jazyko-
vou bariéru. Zdokonalil jsem se v něm-
čině, angličtině, ale i v zákaznickém 
přístupu k práci.“

Co dělat, když vysadí elektřina
Rostislav Kuča zastává názor, že je nut-
né v každé situaci zachovat chladnou 
hlavu a rozvahu a současně je potřeba 
mít v sobě velkou dávku asertivity. „Na-
příklad při jedné cestě Pendolinem z Bra-
tislavy zcela vypadla dodávka elektrické 
energie. Přestaly jít toalety, kávovar, led-
nice a osvětlení se přepnulo na nouzový 
režim. Venku byl navíc silný mráz a ve 
vlaku začala být pomalu zima. V Pendo-
linu byla v té chvíli méně zkušená slo-
venská průvodčí, takže všechno zůstalo 
na mně a kolegyni, stevardce Janě. Ces-

Pětadvacetiletý rostislav kuča z ostravy se před šesti lety upsal železnici. 
Ta se mu stala nejen prostředkem k obživě, ale především jeho obrovským 
hobby. Vyučený kuchař ze Střední školy společného stravování v ostravské 
Hrabůvce dnes pracuje jako interní lektor JlV pro vlaky SuperCity Pendolino. 
Nové zaměstnance zaškoluje a současné seznamuje s novými 
technologiemi či s nabídkami v jídelních menu. 

pRoZÁkaZNICky. Rostislav Kuča učí své podřízené, že musí poskytovat cestujícím plný servis. FoTo auToR (2x) 

ale vyznat třeba i v technice různých za-
řízení, barem počínaje a vlakem jako ta-
kovým konče. „V nedávné době jsme na-
příklad pořídili zcela nové pojízdné mi-
nibary. Mou úlohou je postupně během 
jízdy seznámit posádky s jejich provo-
zem a naučit je určité vychytávky při 
eventuálních poruchách. Zároveň naše 

větší relax. Ale pak zazvoní služební te-
lefon a jsem zpátky v realitě,“ směje se 
Kuča a dodává, že mu tato situace neva-
dí. Je tu proto, aby stevardům a stevard-
kám dokázal poradit, kdykoli nastane 
problém, a zastává pravidlo, že když ne-
víš, zeptej se, nebo raději dej pět dotazů 
než jednu chybu.  maRTIN haRÁk

RoSTISlav kuČa

Po absolvování Střední školy spo-
lečného stravování v ostravě-Hra-
bůvce se v roce 2007 přihlásil do 
výběrového řízení na pozici ste-
vard-stevardka u společnosti Jídel-
ní a lůžkové vozy (dnes JlV). Nejdří-
ve začal jezdit jako stevard na jídel-
ních vozech klasické stavby, poslé-
ze přešel na vozbu vlaků SuperCity 
Pendolino, se kterými jezdil z Prahy 
do Bratislavy, ostravy a Vídně. od 
roku 2012 vykonává funkci interní-
ho lektora pro posádky JlV se síd-
lem v Bohumíně.  

dy JLV, kteří jsou přítomni nejen na ba-
ru, ale projíždějí jednotkou s miniba-
rem. „Své lidi se snažím naučit, aby by-
li prozákazničtí, optimističtí a aby byli 
v práci vždy dobře naladěni. Jeden úsměv 
dovede udělat divy i s lecjakým morou-
sem, zvláště když je jeho nositelem hez-
ká a sympatická dívka. Možná je to ta-

h. l. mencken (1880–1956) – americký novinář a kritik: Svědomí Je vNITřNí hlaS, kTeRý NÁS vaRuJe, ... (dokončení v tajence).
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nové lidi učím i technické základy fun-
gování vlaku. Říkám jim například, jak 
obsluhovat klimatizace, osvětlení a po-
dobná důležitá zařízení. Informuji je ta-
ké o zastávkách našich vlaků a jejich zá-
kladních přípojích. Naši zaměstnanci 
by totiž měli být tak trochu polovičními 
železničáři, bez toho to dnes opravdu ne-
jde. Ve vlaku musíte znát nejen číšnic-
ké řemeslo, ale současně musíte být tak 
trochu i průvodčím,“ vysvětluje část svo-
jí práce Rostislav Kuča.

líná huba, holé neštěstí
A jak nejraději tráví pan Kuča svůj volný 
čas? „Nejraději s rodinou a nejlepšími 
přáteli. V jejich přítomnosti se nejlépe 
uvolním, vypnu, začnu myslet na úplně 
jiné věci, než je práce, poslouchám jejich 
nejrůznější vyprávění a prostě si to jen 
tak užívám. To pro mě znamená ten nej-

Učí stevardy v Pendolinu
nejen servis, ale i technické ovládání

tujícím jsme co nejrychleji roznesli tep-
lé nápoje, které nám zbyly, a informova-
li je, co se vlastně stalo, a dál se jim sna- 
žili zpříjemnit čekání. Takové mimořád- 
né příhody jsou nejlepší školou života 
a zároveň lidsky i odborně prověří všech-
ny zaměstnance ve vlaku.“ 

Většina cestujících v Pendolinu si po-
dle něj zvykla obracet se právě na stevar-

kové obehrané klišé, ale funguje to. Jde 
mně o to, aby byli naši zákazníci oprav-
du spokojení, a to je alfa a omega mého 
snažení,“ komentuje.

Napůl číšník, napůl průvodčí?
Interní lektor nebo také kouč či trenér 
musí být schopen nejen zvládnout nej-
různější technologické postupy. Musí se 



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090
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