
Nostalgická sezona 
podle regionů
Přinášíme přehled historických 
akcí krajských center osobní  
dopravy v letošním roce.
 STRANy 6–7

Řídicí vozy Sysel  
v dálkové dopravě
Stejně jako v regionálních  
spojích uplatňujeme systém  
Push-Pull na rychlících.  
 STRANA 2

Vyhrajte knížky  
z cyklu Zmizelá Praha
Nahlédněte do zaniklého nebo 
ohroženého světa železnice  
na území hlavního města.  
 STRANA 10
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Jak se daří CityElefantům na rychlících?

Počínaje druhým dubnovým víken-
dem mohli cestující v rychlících 
Praha – Děčín a zpět zaznamenat 

radikální změnu. Namísto klasické sou-
pravy vedené lokomotivou se na těchto 
spojích objevují v sobotu a v neděli elek-
trické jednotky řady 471, známé přede-
vším z regionální dopravy. Ve srovnání 
s vozy ze 70. let, produkovanými bývalou 
východoněmeckou vagonkou v Bautze-
nu, přináší nasazení těchto jednotek do 
dálkové dopravy podstatné zvýšení úrov-
ně cestování.

Možnost nasazení CityElefantů v dál-
kové dopravě se otevřela s postupným 
zvýšením počtu dodaných jednotek a niž-
ší turnusovou potřebou o víkendu. Za-
tímco od pondělí do čtvrtka je z DKV Pra-
ha vystavováno na pravidelné výkony 
59 CityElefantů (v pátek 60), jejich tur-
nusová potřeba v sobotu a v neděli čini-
la pouze 36, resp. 38. Proto se České drá-
hy rozhodly využít vozidla řady 471 pro 
víkendové rychlíky mezi Prahou a Děčí-
nem a posilový rychlík Praha – Třinec 
a zpět. → Pokračování na straně 3

SlouPek

Pochlubili jsme se 
novou vlajkovou lodí
Když jsme v polovině dubna nasadili 
jednotky Railjet na dva pravidelné 
spoje SuperCity Pendolino a dva mi-
mořádné spoje EuroCity, vyvolalo 
to doslova mediální smršť, která 
nám přinesla plusové body při bu-
dování pozitivního obrazu mezi ši-
rokou veřejností. Vybírám namát-
kou z titulků a textů článků, které se 
objevily v elektronickém zpravodaj-
ství. Zatímco Lidovky.cz hlásaly 
„Nejmodernější vlaky z Rakouska“ 
nebo „Nejlepší vlaky v Česku“, portál 
iDNES.cz k tomu přidal „Chyby se 

hledaly těžko“ nebo „Velký den pro 
České dráhy“. Na webových strán-
kách Novinky.cz jste zase mohli číst 
„Elegance, čistota, komfort“ a portál 
Aktuálně.cz dokonce, možná s leh-
kou nadsázkou, uvedl, že „Nadšení 
připomíná rok 1845, kdy Pražané vi-
děli vlak poprvé“. 

Díky veřejným prezentačním jíz-
dám si každý zájemce mohl vy-
zkoušet, jaké pohodlí a různé tech-
nické vychytávky Railjet nabízí. 
Někteří cestující byli nadšení z po-
hodlných sedaček, jiní z chytrého 
informačního systému, na kterém 
se dá sledovat aktuální rychlost 
vlaku. Jednotky Siemens Viaggio 
Comfort vyráběné pro Česko budou 
mít oproti těm, které dnes jezdí 
v Rakousku, rovněž místa pro cyk-
listy, přičemž celkový počet sedaček 
bude přesto vyšší: 442 (český Rail-
jet) místo 410 (rakouský Railjet). 
S ohledem na specifika domácího 
trhu bude i počet sedaček v oddílu 
druhé třídy o něco vyšší. České drá-
hy se tak snaží vyjít zákazníkům 
vstříc v maximální možné míře. Ne-
pochybuji o tom, že Railjety se sta-
nou naší novou vlajkovou lodí, kte-
rá bude směle konkurovat silniční, 
ale i letecké dopravě.

Vprosinci 2014 odstartuje nový kon-
cept železničního spojení Prahy, 
Vídně a Grazu. Již nyní si ale cestu-

jící Českých drah mohli vyzkoušet, co vše 
jim nabídnou jednotky Railjet, které bu-
dou na těchto spojích nasazeny. První 
veřejné jízdy těchto jednotek se zúčast-
nili také nejvyšší představitelé Rakous-
kých spolkových drah, Českých drah 
a výrobce vozidla – společnosti Siemens.

V Brně došlo k předání první jednotky 
generálnímu řediteli Českých drah, za-
tím však jen ve velikosti H0. Model jed-
notky převzal Petr Žaluda z rukou před-
sedy představenstva ÖBB Christiana 
Kerna a ředitele české divize dopravy 
a logistiky společnosti Siemens Romana 
Kokšala. Na pražském hlavním nádraží 
byla slavnostně pokřtěna lokomotiva 
Taurus 1216.229, která byla jako vůbec 
první své řady uvedena do barev Railje-

ba Railjetů je v plném proudu. „První 
vozová skříň bude hotová v květnu, poté 
zahájíme lakování v modrém designu 
Českých drah. Na českých kolejích se prv-
ní jednotka objeví v polovině příštího 
roku a pak přibližně s měsíčními inter-
valy přibydou další tak, abychom zabez-
pečili úspěšný start projektu v prosinci 
2014,“ popisuje harmonogram dodávek 
Roman Kokšal ze společnosti Siemens.

Zařazení trasy Praha – Graz do sítě Rail-
jetů znamená počátek nové éry české 
železnice. Velká česká a moravská sídla 
se moderním způsobem napojí na evrop-
skou síť a České dráhy navíc dostanou 
účinný nástroj, jak přitáhnout do svých 
spojů další cestující. VáclAV RuBeŠ  
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CityElefant nabízí vyšší kvalitu než 
starý východoněmecký vůz. FOTO AuToR

cestujících – od manažerů až po rodiny 
s dětmi. Jednotky, které České dráhy na-
kupují, se mírně liší od těch, které již 
dnes jezdí v Rakousku. Konkrétně budou 
vybaveny prostorem pro přepravu jízd-
ních kol, z čehož vyplývá pozměněné roz-
vržení interiéru. Celková kapacita bude 
442 míst v sedmi vozech, z toho 384 míst 
ve 2. řídě, 42 v první třídě a 6 prémiových 
v tzv. business class. Zbývajících deset 
je sklopných v oddílu 2. třídy. V rakous-
ké i české verzi Railjetu poslouží cestu-
jícím jídelní vůz.

míříme do vybrané společnosti 
evropských dopravců
Všechny jednotky budou disponovat bez-
drátovým připojením k internetu, zá-
suvkami, pokročilým informačním sys-
témem a elektronickým rezervačním 
systémem a také dětským kinem. Výro-

Historicky první jízdou Railjetu z Vídně do Prahy se 17. dubna začala psát další epocha tuzemské 
železnice. Rakouské jednotky Viaggio Comfort, které budou od prosince 2014 nasazeny na pravidelné 
spoje ČD, si mohli po dva dny vyzkoušet běžní cestující, a to v mimořádných spojích EuroCity Vídeň – 
– Praha a zpět a na spojích SuperCity z Prahy do Ostravy a z Bohumína do Prahy. Dvoudenní turné 
Railjetu po České republice vzbudilo obrovský zájem médií i železničních fanoušků.  

tu a nese symbolické jméno Spirit of Pra-
ha (Duch Prahy).

Pro manažery i rodiny s dětmi
Součástí oficiálního představení Railjetu 
byla také prezentace společného projek-
tu Českých drah a Rakouských spolko-
vých drah. Celkem deset souprav (sedm 
českých a tři rakouské) zajistí od prosince 
2014 dvouhodinový takt na trase Praha 
– Brno – Vídeň – Graz přes nové vídeňské 
hlavní nádraží. Právě díky nové stanici 
ve Vídni vzniknou velice výhodné pře-
stupní vazby na vlaky do značné části 
Evropy. Velkým lákadlem by se také mě-
la stát jízdní doba, která se oproti součas-
nému stavu zkrátí o 30 minut (Praha –  
– Vídeň), respektive o více než 50 minut 
(Praha – Graz).

Vybavení a služby budou navrženy 
tak, aby uspokojily potřeby všech skupin 

JíZdNí doBy  
od PRoSiNce 2014

Praha – Vídeň  
4 hodiny 10 minut

Praha – Graz  
6 hodin 50 minut

Brno – Vídeň  
1 hodina 30 minut

Brno – Graz  
4 hodiny 10 minut

Fotografie a video  
s leteckými záběry najdete  

na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Přichází éra Railjetů: 
prezentační jízdy s cestujícími  

Praha Pardubice

Brno

Břeclav

Vídeň

Graz

top rated
Zlatý středník

2012

oboustranný plakát jako 
dárek pro předplatitele
Na čtenáře, kteří si platí odběr  
Železničáře, čeká v tomto čísle  
vložený bonus.

Jiří Ješeta
ředitel  
Odboru dálkové  
a mezinárodní 
dopravy

Získali jsme ocenění  
v soutěži Zlatý středník

Ž elezničáři byl udělen certi-
fikát TOP RATED! Stalo 
se tak v úterý 23. dubna 

v Obecním domě v Praze při 
slavnostním vyhlášení pres-
tižní ankety Zlatý středník. 
Odborná porota přiznala 
našemu periodiku vysokou 
profesionální úroveň. Oceně-
ní je o to významnější, že čle-
nové redakce se podílejí na tvor-

bě každého čísla bez podpory 
dalších agentur či grafic-

kých studií. Novinkou pro 
letošní rok je zajištění 
tisku Železničáře pro-
střednictvím tiskárny 
Českých drah v Olomou-
ci na novém papíru. Vě-

říme, že tuto kvalitu bu-
deme nadále zachovávat, 

ne-li zvyšovat. (hop)
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kde JeZdí SySloVé 
NA Rychlících

Z P R AV o d A J S T V í

Předposlední dubnové úterý se na 
Slovanském ostrově v Praze konalo 
149. Žofínské fórum – tentokrát na 

téma Nákupní trendy 2013. Generálním 
partnerem této akce se staly i České drá-
hy. Žofínské fórum se koná několikrát 
ročně a představuje setkání odborníků 
ze stejné zájmové skupiny, kteří si vymě-
ňují zkušenosti a názory. Nenásilná for-
ma sdílení, diskuze a interakce tak po-
máhají poučit se z úspěchů či neúspěchů 
ostatních z branže a porovnat vlastní 
postupy s tipy, jak k dané problematice 
přistupují jinde. 

Značná omezení pro 
sektorového zadavatele
Velkou informační hodnotu dodala dub-
novému fóru široká paleta přednášejí-
cích, manažerů nákupu ryze českých 
společností či nadnárodních korpora-
cí, například Raiffeisenbank, Nes tlé,  
Black & Decker, MV ČR a mnoho dal-

Žofínské fórum o nákupních trendech a úsporách
ších. Ředitel nákupu Českých drah Filip 
Potůček přišel s prezentací, která byla 
věnována problematice zadávání veřej-
ných zakázek z pohledu sektorového za-
davatele. Posluchači se dozvěděli, že 
sektorový zadavatel je specifickým sub-
jektem, který se víceméně rekrutuje 
z podniků, jež prošly v rámci privatizač-
ních procesů transformací ze státních 
organizací. Jejich typické činnosti býva-
jí pro náš stát strategicky významné. 
Jedná se především o oblast vodárenství,  
plynárenství, energetiku, dopravu apod. 
Sektoroví zadavatelé jsou vystaveni pří-
mé konkurenci subjektů nově vstou-
pivších na trh, ale zároveň jsou zatíženi 
desetiletími hospodaření v komunistic-
kém režimu a navíc jsou vázáni přísnou 
legislativou.

„U sektorového zadavatele často do-
chází k situaci, kdy je poměrně obtížné 
pro celý management nákupu skloubit 
požadavky tržního chování s předpisy 

Depo kolejových vozidel Praha, Pro-
vozní jednotka Děčín, bylo prv-
ním depem Českých drah, které 

nové řídicí vozy na podzim roku 2011 pře-
bíralo do stavu. Společně s modernizova-
nými lokomotivami řady 163  WTB (Wire 
Train Bus – vlaková linka) se začaly obje-
vovat na osobních vlacích z Ústí nad La-
bem západu do Lysé nad Labem a o ví-
kendu také na lince Děčín – Most. „Nyní 
je v naší provozní jednotce dislokováno 
osm řídicích vozů Bfhpvee295, přičemž 
turnusová potřeba činí sedm těchto vo-
zidel. Od platnosti jízdního řádu 2013 
jsou nasazovány kromě původních vý-
konů v regionální dopravě také na rych-
líky z Ústí nad Labem do Kolína po pra-
vém břehu Labe,“ říká Miroslav Kochaň, 
přednosta Provozní jednotky Děčín.

Lokomotivami, schopnými komuni-
ko vat s řídicím vozem po vlakové lince, 
disponují Děčínští v počtu devět kusů. 
K provozu ve vratných soupravách bylo 
nutno vybavit vlakovou linkou také pří-
slušný počet vložených vozů. Rychlíky 
jsou sestaveny z vozů AB (celkem 4 kusy 
s vlakovou linkou) a Bp (celkem 5 kusů 
s vlakovou linkou). V průběhu příštího 
roku bude park vagonů pro tyto soupravy 
posílen o nově zrekonstruované vozy plá-
nované řady ABpee z polské společnosti 
PESA Bydhošť v celkovém počtu 15 kusů 
pro celou síť Českých drah.

cyklovlak Velo Podyjí 
spojuje Brno a Šatov
I v letošním roce jsou v provozu pří-
mé vlaky ČD z Brna do Šatova. Jezdí 
každou sobotu po celou turistickou 
sezonu (od 27. dubna do 28. září). 
Navíc Velo Podyjí letos nově jezdí 
i o hlavních prázdninách a o státních 
svátcích 1. a 8. května a také 5. čer-
vence. Přímé spojení jihomoravské 
metropole s Národním parkem Po-
dyjí nabízí výlety po cyklo stezkách 
na Znojemsku nebo v Rakousku. 
Podyjí patří k našim nejvděčnějším 
oblastem pro aktivní odpočinek, 
díky svému nenáročnému profilu je 
ideální pro cykloturistiku. 

Přímé spojení Brna se Šatovem je 
zejména pro příznivce pěší turistiky, 
pro in-line bruslaře nebo cyklisty. 
Vlak odjíždí z Brna-Králova Pole 
v 8.09, zpět ze Šatova vyjíždí v 17.40. 
Cestující mají možnost parkování ve 
stanicích Brno-Královo Pole a v Brno- 
-Židenice, nastoupit je možné na 
čtyřech místech v Brně. Cyklovlak 
dopraví cestující s jízdním kolem 
k cyklotrasám na Znojemsku i v Ra-
kousku. Pro in-line bruslaře začíná 
v Hrušovanech nad Jevišovkou 
20 km kvalitních tras. Pěší mohou 
využít návazný program ve Znojmě 
(např. festivaly vína). Jízdenka ČD do 
Znojma zajistí i slevu na pravidelné 
prohlídky města pořádané agentu-
rou Remo-Agency. Ještě upozorňu-
jeme, že cyklovlak od 15. června až 
do konce sezony pojede z důvodu 
opravy tunelu u Radostic přes Břec-
lav. Nebude tedy zastavovat v Mo-
ravském Krumlově a jízdní doba se 
prodlouží přibližně o 10 minut.

Bambiriáda o dětství 
v proměnách času

Bambiriáda 2013, tak jako každo-
ročně, nabídne především rodinám 
s mladšími dětmi pestrý program 
pro volný čas. Čtyřdenní akci, na níž 
představí veřejnosti svou činnost 
rozmanitá dětská a mládežnická 
sdružení, pořádá  v době od 23. do 
26. května Česká rada dětí a mláde-
že. Její letošní motto zní Dětství 
v proměnách času. V pestrém pro-
gramu, který je zdarma, si dětští 
návštěvníci vyzkoušejí nejrůznější 
tvořivé a hravé aktivity, zatímco ro-
diče se budou moci seznámit s pro-
gramem neziskových dětských 
sdružení jako celoroční alternativy 
k zájmovým kroužkům či sportov-
ním oddílům. Více informací o akci 
najdete na webových stránkách 
www.bambiriada.cz.

Na Bambiriádě v Praze nebude 
chybět ani stan Českých drah, ve 
kterém si děti budou moci vypravit 
svůj oblíbený vláček na modelové 
železnici. Také zde bude maskot slon 
Elfík a soutěže o bezpečnosti na že-
leznici pořádané v rámci Junior pro-
gramu. Letos se mohou děti těšit 
i na novou stolní hru Elfíkova cesta 
a pro ty nejmenší jsou tu již tradiční 
puzzle a nově také velké pexeso.  
 (em, tis) 
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JiŽNí moRAVA. Od začátku dubna jezdí Syslové na dálkových spojích z Brna do Olomouce přes Břeclav. FOTO mARTiN hARák

Vratné soupravy již nejsou jen doménou regionálních spojů. Řídicí vozy 
řady Bfhpvee295, známější pod přezdívkou Sysel, se začaly objevovat 
i v rychlíkových soupravách z Brna přes Břeclav do Olomouce a z Ústí nad 
Labem západu do Kolína. Vedle známých pozitivních efektů vratných 
souprav do ekonomiky provozu přinášejí nové řídicí vozy také vyšší komfort 
pro cestující. Problémem však zůstává, aspoň v některých stanicích, 
otevírání nástupních dveří se schůdkem.

upravenými pro veřejné zadávání. Dů-
raz je kladen na co nejúspornější vyna-
kládání prostředků, dodržení přede-
psaných postupů a zajištění účasti co 
nejširšímu spektru dodavatelů. S ohle-
dem na logickou odpovědnost těchto 
institucí vůči daňovým poplatníkům je 
také kladen důraz na transparentnost 
a informace o veřejných zakázkách do-
stupné široké veřejnosti. Naopak u běž-
ných tržních subjektů je funkce náku-
pu jednou z významných konkurenč- 
ních výhod,“ uvedl ve svém příspěvku 
Filip Potůček, který zároveň otevřel otáz-
ku, jak lépe řešit současnou konzerva-
tivní restrikci sektorových zadavatelů 
tak, aby se efektivněji mohli přizpůso-
bit tržnímu prostředí v České republice 
i v rámci Evropské unie.

Trendem jsou e-aukce
V živé diskuzi pak na dotaz, jak konkrét-
ně se ČD přizpůsobují konkurenčnímu 

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Syslové se v Čechách i na Moravě  
zakousli do dálkoviny  

Pro rychlíky z Brna do Olomouce a zpět 
je momentálně k dispozici 11 řídicích 
vozů, stejný počet lokomotiv řady 362 
a také odpovídající počet speciálně upra-
vených osobních vozů řad B a AB, které 
jsou propojeny takzvanými UIC kabely. 
Vozba vratných souprav se rozběhla zku-
šebně již loňské léto na regionálních 
spojích Břeclav – Přerov, a tak si vybraní 
strojvedoucí mohli novou techniku vy-
zkoušet v reálném provozu. 

Pozitivní odezva 
u strojvedoucích
Jan Sova, jeden z veselských strojvedou-
cích, uvedl: „Oceňuji nejen pohodlnou 
sedačku, se kterou se dá navíc manipu-
lovat, protože není pevně zapuštěna jako 
třeba na Brejlovcích. Líbí se mi ale třeba 
i madlo na pultu stanoviště. Dobré je roz-

Jedenáct kusů pro rychlíky  
pro jižní a střední moravu
Od začátku letošního dubna potkáte 
Sysly rovněž jako rychlíky na trati Brno 
– Břeclav – Olomouc, kde je část tratě 
provozována v jihomoravské integraci 
jako linka R5. Před samotným provo-
zem proběhla řádná osvěta mezi stroj-
vedoucími, správkaři a ostatním tech-
nickým personálem. „Vratné soupravy 
jezdí v současné době na zhruba polovi-
ně spojů linky R5, ostatní vlaky musí 
zatím jezdit formou přepřahů. Usilovně 

pracujeme na tom, aby všechny spoje 
byly složeny z vratných souprav, neboť 
je to především ekonomičtější a rychlej-
ší,“ říká Alois Kotrba, vedoucí Odboru 
provozu z brněnského Depa kolejových 
vozidel. Na vozbě rychlíků vedených 
vratnými soupravami participují s ko-
legy z olomouckého DKV. Vozba je zajiš-
těna strojvedoucími z Veselí nad Mora-
vou, Brna, Přerova a Olomouce. Jedná se 
o velmi dobrou spolupráci. V Břeclavi se 
strojvedoucí vždy vymění během něko-
likaminutového pobytu. 

místění kontrolních prvků a vynikající 
ovládání rychlosti pomocí klávesnice, 
což znám z modernizovaných Brejlovců 
řady 750.7. Klávesnice je univerzální pro 
všechny nové nebo modernizované stro-
je. Dobře se drží i hlavní jízdní páka, kte-
rá má trochu jiný úhel než u jiných strojů. 
Určitě je přínosem klimatizovaná kabi-
na, popřípadě výkonné topení v zimním 
období, a vynikající výhled čelními pro-
stornými okny.“ Jeho kolega Marek Stříš-
ka z DKV Praha k tomu dodává: „Když vše 
funguje jak má, je to parádní svezení. 
Strojvedoucího ani neobtěžuje žádný 
hluk, pomineme-li ten aerodynamický.“ 
Pokud totiž jede Sysel rychlostí větší než 
120 km/h, na stanovišti je slyšet zvlášt-
ní hluk vznikající obtékáním vzduchu 
přes čelo řídicího vozu.

léčíme dětské nemoci
Ne vše je ale ideální. „Někdy jezdí všechny 
Syslové bez větších problémů, ovšem ku-
příkladu dnes (16. dubna – pozn. redakce) 
je plná polovina odstavena. Závadami 
nejčastěji trpí nástupní schůdky a dveře,“ 
uvádí Miroslav Kochaň, přednosta Pro-
vozní jednotky Děčín. V případě neprovo-
zuschopnosti potřebného počtu Syslů je 
tak na rychlíky z Ústí nad Labem do Kolí-
na nebo i na regionální spoje Děčín – Most 
nasazena klasická souprava se všemi 
důsledky, jako je objíždění v cílové sta-
nici, čímž jsou výhody vratné soupravy 
znehodnoceny. Potíže s pohonem dveří 
a funkčnost nástupního schůdku tak 
i nadále přetrvávají. Je však nutno podo-
tknout, že servis výrobce nezahálí a dobu 
odstavení vozidel z provozu se snaží mi-
nimalizovat. Až se doléčí dětské nemo-
ci, mají Syslové nejlepší předpoklady ke 
splnění úkolů, které se od nich očekávají.
 VáclAV RuBeŠ, mARTiN hARák

Na stanovišti je dobré 
rozmístění kontrolních 
prvků na pultu 
a ovládání rychlosti 
pomocí klávesnice.

Ústí n. L.

Kolín

Brno

Břeclav

Olomouc

Ředitel Filip Potůček během diskuze 
odpovídá na dotazy. FOTO AuToRkA

prostředí, Filip Potůček reagoval: „České 
dráhy si po hospodářských výsledcích 
před rokem 2010 uvědomily, že potřebu-
jí změnit způsob nákupu a přijmout no-
vé přístupy včetně posledních trendů. 
Těmi jsou například i e-aukce, přičemž 
jsme se během dvou let dostali mezi nej-
významnější uživatele elektronických 
aukcí v rámci nejen veřejného sektoru, 
ale i celé soukromé sféry.“ 

Na otázku, co by měly České dráhy dě-
lat, aby se o nich psalo v médiích více 
pozitivně, Filip Potůček odpověděl: „Za 
mého působení v ČD jste neměli mož-
nost přečíst si jedinou zprávu v médiích, 
která by kritizovala náš způsob nakupo-
vání. A důvod je prostý – postupujeme 
tak, jak nejlépe v zájmu Českých drah 
můžeme a v souladu se zákonem. Navíc 
výsledky úspor našeho odboru velmi vý-
znamně přispívají k celkovému hospo-
dářskému výsledku společnosti.“ 

 VěRA čeRNá
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CityElefanty přebírají víkendovou zá-
těž v dálkové dopravě v pátek večer. Výko-
nem první jednotky je rychlík 784 s od-
jezdem z Prahy hlavního nádraží v 18.48. 
Následuje druhá a třetí jednotka na R 786 
a nočním R 788. Čtvrtý CityElefant odvá-
ží v pátek večer zmiňovaný posilový rych-
lík 1485 do Třince, aby se jako R 1484 v ne-
děli vrátil do Prahy. V sobotu je všech 
devět párů rychlíků mezi Prahou a Děčí-
nem čistě v režii řady 471. Z rychlíkového 
angažmá se jednotky do své domoviny 
vrátí na nedělních spojích R 785, R 787, 
respektive R 789.

Pozor na omezení  
přepravy jízdních kol
Nezasvěcenému cestujícímu se může 
zdát, že oproti šestivozovému rychlíku 
nemůže třídílná (byť dvoupodlažní) jed-
notka nabídnout dostačující kapacitu. 

Jak se daří CityElefantům na rychlících?

levnější in-karta 
s telemarketingem
Dne 1. května vstoupila v platnost 
akviziční sleva na pořízení In-karet 
s některými aplikacemi za uvede-
ných podmínek. Nárok na akviziční 
slevu lze uplatnit do 10. června. Sle-
va bude přiznána na základě jedineč-
ného slevového kódu, který zákaz-
ník získá do 31. května v Kontaktním 
centru ČD, a to buď prostřednictvím 
telefonického rozhovoru, nebo  
e-mailové komunikace. Sleva se při-
zná při žádosti o novou nebo pokra-
čovací In-kartu, nikoli při nákupu 
aplikací do hotové In-karty. Pod-
mínkou přiznání akviziční slevy je 
vyplnění e-mailové adresy a poskyt-
nutí souhlasu se zasíláním infor-
mačních nabídek. Aplikace IN 25 % 
pro běžného cestujícího (26 let 
a výše) stojí po přiznání akviziční 
slevy na tři roky 890 korun, na jeden 
rok 350 korun. O cenách dalších 
aplikací informují zaměstnanci Kon-
taktního centra.

lokomotiva řady 380 
má klíčový certifikát

Nová lokomotiva 109E českého vý-
robce Škoda Transportation (z hle-
diska Českých drah řada 380) zís-
kala certifikát TSI High Speed RST.  
Jedná se o první vozidlo schválené 
podle těchto přepisů v Německu 
u notifikované osoby EBC. Certifi-
kát je klíčový dokument nutný 
k získání povolení k provozu v šesti 
zemích Evropy. Třísystémová loko-
motiva 109E je určena pro komerč-
ní provoz s rychlostí až 200 kilo-
metrů za hodinu. Lokomotiva už 
úspěšně dokončila přístupové 
zkoušky v České republice, Ra-
kousku a Polsku. V Německu, Slo-
vensku a Maďarsku ještě probíhají 
buď konečná vyhodnocení, nebo 
poslední typové zkoušky.

Nabídka čd Ski letos 
oslovila více cestujících

Projekt ČD Ski, který je založen na 
spolupráci Českých drah a skiareá-
lů, kam lze pohodlně dojet vlakem, 
letos zaznamenal zvýšený zájem 
cestujících oproti loňskému roku. 
Do projektu bylo zařazeno sedm 
tuzemských a dva zahraniční lyžař-
ské areály. Kvůli zimnímu počasí byl 
projekt prodloužen až do 6. dubna, 
tedy přes Velikonoce. Celkem slevy 
ČD Ski uplatnilo 2 743 cestujících, 
což znamená o 13 procent více než 
v předchozí sezoně. Největší ná-
vštěvnost v rámci projektu ČD Ski 
zaznamenal skiareál Ostružná  
(1 010 zákazníků), následoval Špi-
čák (713 zákazníků), Pernink (340). 
Nejvyšší meziroční nárůst byl zachy-
cen u Tanvaldského Špičáku (zvýše-
ní o 232 procent) a Mostů u Jablun-
kova (zvýšení o 224 procent). Uká- 
zalo se, že cestující ČD pozitivně 
reagují především na slevu 20 pro-
cent na permanentky.

Prezentace na veletrhu 
Flora olomouc
U příležitosti zahradnického veletr-
hu Flora Olomouc, který probíhal 
od 25. do 28. dubna, uspořádaly 
České dráhy jízdy historickým moto-
rákem Hurvínkem M 131.1 zdarma. 
Hurvínek z olomouckého hlavního 
nádraží vozil zájemce na Výstaviště 
a zpět. Kvůli veletrhu zřídily České 
dráhy i nabídku VLAK+ Flora a ve 
zmíněné dny otevřely i expozici his-
torických vozidel v Táborské ulici. 
Na stánku ČD mohli zájemci dostat 
poukázky na Akční slevové jízdenky 
(dříve SONE+) nebo slevové kupony 
na In-karty. O dobrou náladu se 
staral slon Elfík. (hop)

kRáTce

chytrý způsob, jak zvýšit kvalitu
Pro mnoho cestujících bude v nadchá- 
zejících jarních a hlavně letních měsí-
cích výhodou klimatizace, kterou City-
Elefanty mohou na rozdíl od starých vý-
chodoněmeckých vozů nabídnout. Mezi 
další přednosti patří i pohodlnější ná-
stup a výstup a částečná bezbariérovost. 
Oproti klasickému rychlíku tu ale chybí 
prostory pro větší zavazadla (která se 
v příměstských vlacích tolik nevyskytu-
jí), což se ale dá při dobré vůli a s pomocí 
vlakových čet vyřešit. Každopádně pra-
videlné nasazení CityElefantů v dálkové 
dopravě představuje relativně jednodu-
chý a chytrý způsob, jak zvýšit kvalitu 
některých tuzemských spojů efektivněj-
ším využitím dostupných vozidel.
 VáclAV RuBeŠ

Společnost ČD Logistics byla založe-
na v červnu 2007, ale prakticky za-
čala fungovat až v únoru 2009. Spe-

cializovala se především na oblast spe- 
dice a později i skladování. Po ukončení 
činností v Mladé Boleslavi a v Brandýse 
nad Labem muselo vedení firmy v roce 
2011 přehodnotit portfolio aktivit. Spedi-
ce zůstala, v logistice bylo vytyčeno pět 
hlavních priorit. V současnosti je větši-
novým vlastníkem společnost ČD Cargo 
(54 procent), další majitele představují 
AWT Čechofracht a Eximtra. O činnosti 
ČD Logistics jsme si povídali s předsed-
kyní představenstva a generální ředitel-
kou Vlastou Slavíkovou.

Jak byste představila čtenářům Želez-
ničáře hlavní činnosti čd logistics?
Naším pilotním projektem jsou kontej-
nery Innofreight. Další prioritou jsou 
systémové vlaky, které se snažíme reali-
zovat ve spolupráci s kamionovým do-
pravcem, který zajišťuje takzvanou prv-
ní a poslední míli, a to i s mezičlánkem 
skladování. Třetí skupinou jsou speciál-
ní a mimořádné zásilky, které tvoří třeš-
ničku na dortu. Byla bych ale ráda, kdy-
by se z nich časem stala naše vlajková 
loď. Na to máme tři úžasné lidi, kteří si 
poradí se vším. Poslední skupinou je 
skladování a logistické poradenství, na 
něž máme rovněž odborníka, který pra-
coval pro Škodu Auto a Antonelli Group. 

→ Pokračování ze strany 1

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Mezi důležité hráče na trhu kombinované nákladní dopravy patří i společnost ČD Logistics. 
Její generální ředitelka Vlasta Slavíková tvrdí, že železnice se obecně vyplácí až při delších 
cestách, a proto se orientuje na takové přepravy, které začínají nebo končí v zahraničí. 
Komoditní portfolium ČD Logistics je relativně široké – patří sem kolejová vozidla včetně 
tramvají a metra, ale i minerální vody.

Přesvědčuji zákazníky
o výhodách kombinované dopravy

VlASTA SlAVíkoVá
Vystudovala obor Ekonomika zahra-
ničního obchodu na Obchodní fakul-
tě pražské Vysoké školy ekonomické. 
Pracovala ve státním i soukromém 
sektoru v mezinárodní dopravě a pře-
pravě. Začínala na pozici referenta 
v podniku zahraničního obchodu  
Ferromet a vystřídala i pozice ředite-
le, prokuristy a člena představenstva 
v soukromé spediční společnosti. 
Předsedkyní představenstva a gene-
rální ředitelkou firmy ČD Logistics je 
od února 2009.

nování poněkud nepřípadné, protože ani 
v zimě se v doprovodném voze netopí, 
přičemž cesta vlaku do Kazachstánu trvá 
až 32 dní. Klienti na střežení zásilek, po-
kud jsou cenné, slyší. 

Jaké mimořádné přepravy jste v sou-
časnosti získali či o jaké soutěžíte?
Účastníme se výběrového řízení na převoz 
metra do Petrohradu. V zadání je, že se 
má vézt metro s odstrojenými podvozky, 
tak jsme s odborníkem z ČD Cargo vymys-
leli konstrukci, na níž vagon přes vystu-
pující čep spočívá. I s touto konstrukcí by 
se vozidlo překládalo. Převážíme také 
trolejbusy na jih Evropy a měli bychom 
znovu přepravovat tramvaje. Vozíme tur-
bíny, stavební stroje či velké transformá-
tory nebo součásti točivých strojů, napo-
sledy to byl rotor o hmotnosti 128 tun.

Jak vidíte perspektivy kombinované 
dopravy?
Tvrdím, že v kombinované dopravě je bu-
doucnost. Je to hlavně o multimodalitě, 
tedy o využití charakteru té dané dopra-
vy a v jejím zapojení do celého řetězce. To 
je ale hudba budoucnosti, protože pro to 
nejsou podmínky a ani lidé nemají takto 
nastavené myšlení. Snažme se rozvíjet 
princip první a poslední míle, aby co nej-
větší část přeprav šla po železnici. Aby 
byla železnice efektivní, potřebuje pře-
pravní vzdálenost minimálně 350 km, 
nejlépe více než 400. A jak to v ČR zajistit, 
když je vzdálenost sever – jih ještě kratší? 
Považuji za ideální, když přepravy začí-
nají nebo končí v zahraničí. 

I společnost ČD Cargo takové projekty 
má, chybí však infrastruktura, vyhovu-
jící moderní sklady včetně příjezdových 
cest a manipulačních ploch, speciální 
plošinové vozy. Kvituji, že se tu objevila 
sleva 55 procent na železniční dopravní 
cestu pro jednotlivé vozové zásilky. Pla-
tí pro všechny dopravce a alespoň trochu 
kompenzuje znevýhodnění oproti kami-
onům. Ale měla přijít už dávno.  

 mARTiN NAVRáTil

V Ústí nad Labem stojí CityElefant čas-
to vedle RegioPantera. FOTO AuToR

můžete nám přiblížit, jak fungují vaše 
systémové vlaky? Nejlépe na nějakém 
konkrétním příkladu.
Třeba přeprava minerálek od výrobce 
Korunní. Silniční dopravce je naveze ze 
Stráže nad Ohří do Obrnic, kde se nachá-
zí krátkodobý mezisklad. Odtud jedou 
vody skupinou vozů takzvaným nočním 
skokem (Cargo Plus) do Olomouce. Tam 
se opět přeloží – buď na krátkodobý sklad, 
nebo přímo na kamiony a zboží pokra-
čuje do hubů, které mají obchodní ře-
tězce pro danou oblast. Kamionový part-
ner zajišťuje operace na svém skladu, 
v Olomouci využíváme služeb společ-
nosti ČD Cargo. Největší část této trasy 
jede po kolejích. Je to nejlepší způsob, 
jak ulehčit přetížené dálnici D1. Tento 
způsob přepravy však nejde využít pro 
všechny komodity, nicméně se ukazuje, 
že může být vhodný i pro „rychlé“ zboží.

Jak si stojí systémové vlaky finančně? 
Nedostaneme se pod cenu kamionové do-
pravy, ale je to zhruba na stejné úrovni. 
Pro provozovatele silniční dopravy zapo-
jeného do tohoto systému může být výho-
dou, že se mu uvolní kapacita. Pro zákaz-
níka jsou samozřejmě důležité peníze 
a dodržení času, proto pro fungování ce-
lého systému musí také existovat maxi-
mální důvěra. Jenže na trhu je teď nála-
da, že se každý bojí, aby o své přepravy 
a klienty nepřišel. Může panovat obava, 
že bychom v rámci kombinované dopravy 
mohli oslovit cílového klienta a začít vše 
realizovat bez účasti silničního dopravce.

mezi vámi zajišťovanými mimořádný-
mi zásilkami jsem našel celou 
řadu zajímavých a nároč-
ných přeprav, mnohdy do 
exotických zemí...
Často přepravujeme ko-
lejová vozidla na zkouš-
ky a zpátky, například 
z Německa a z Polska 
na zkušební okruh 
VUZ ve Velimi. Loni 
jsme vezli elektric-
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ké jednotky společnosti Škoda Trans-
portation do ukrajinského Charkova při 
příležitosti mistrovství Evropy v kopané, 
tramvaje z Krnova do Uzbekistánu, vě-
zeňské buňky do Švýcarska, vozíme je-
řáby a stroje po Evropě. Často používáme 
různé speciální přípravky pro uchycení 
jednotek nebo jejich zvýšení tak, aby 
vyhovovaly našemu průjezdnému pro-
filu. Některá vozidla – například tram-
vaje – se zpravidla přepravují ve speci-
álně na míru vyrobených plachtách, 
v nichž ovšem musejí být i dvířka, kudy 
na vozidlo při přejezdu východních hra-
nic vstupují pohraničníci a celníci, aby 
zkontrolovali, zda tam náhodou nejsou 
ilegálně převážené osoby.

Zaujalo mě, že u přeprav draž-
ších výrobků, třeba lokomo-

tiv, doprovází přepravu 
bezpečnostní služba, 
která jezdí ozbrojená.
Ano, jsou ozbrojeni Kalaš-
nikovy. Doprovod zásilky, 
který zajišťuje ukrajinská 
agentura, jede v takzva-
né těplušce, což je pojme-

Obsaditelnost CityElefantu však činí 310 
sedících osob, zatímco klasická šesti- 
vozo vá souprava ve složení 1x A, 1x BDs, 
4x B nabídne 334 míst. Rozdíl je tedy prak-
ticky zanedbatelný. Větší handicap však 
panuje v kapacitě pro přepravu jízdních 
kol (papírově 15 versus 12 v neprospěch 
CityElefantů) a kvůli absenci služební-
ho oddílu u CityElefantů také ve způsobu 
přepravy. Víkendové spoje vedené těmito 
jednotkami nedisponují službou úscho-
va během přepravy a cykloturisté musí 
počítat se zjednodušenou přepravou bi-
cyklů. Některé vlakové čety už problém 
zaznamenaly, např. u spoje R 772.

„Zkušenosti hovoří o tom, že v jed-
notkách 471 je možné přepravit více kol 
než v zavazadlovém voze řady BDs, a to 
až v počtu 25–30 kusů. Věříme, že také na 
rychlíkových spojích i díky prozákaznic-
kému přístupu vlakových čet bude uči-
něno maximum pro zvládnutí případné 
zvýšené poptávky. Nicméně i cestující 

musí počítat s tím, podobně jako ve všech 
jiných vlacích ČD, že kapacita pro přepra-
vu kol je limitována a že ne vždy se reálně 
podaří uspokojit všechny zájemce,“ upo-
zorňuje Jiří Ješeta, ředitel Odboru dálkové 
a mezinárodní dopravy.

Aby byla železnice 
efektivní, potřebuje 
přepravní vzdálenost 
minimálně 350 
kilometrů, nejlépe 
však více než 400.
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Zadavatel: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace

Financování: Státní fond dopravní 
infrastruktury a Operační program 
Doprava (Fond soudržnosti)

Zhotovitel: Sdružení Bubeneč – 
– Holešovice (Metrostav, Subterra)

celkové investiční náklady: 
936 583 000 korun bez DPH

celková délka modernizovaného 
kolejového svršku: 10 630 metrů

Nové výhybky: 27 kusů

Protihlukové zdi: 1 465 metrů

délka modernizovaného  
trakčního vedení: 23 000 metrů

Z P R AV o d A J S T V í

BuBeNeč. Stanice přestane sloužit cestujícím, ale zůstane jako dopravna.

PodBABA. Po nové  zastávce se projdeme za dva roky.  VIZUALIZACE SŽdc

holeŠoVice. Koridorizace přinese i nová nástupiště.   FOTO AuToR (2x)

beneč včetně bubenečské stanice. Díky 
směrovým úpravám se po novém kole-
jovém svršku bude jezdit rychleji – ze 
současných 80 km/h vzroste rychlost pro 
konvenční soupravy na 90 km/h. Nej-
markantnější bude ale zrychlení ve dvo-
jici ostrých oblouků při vjezdu do Prahy- 
-Bubenče ve směru z Holešovic. Číslice 
60 na rychlostníku, která je mimocho-
dem nejnižší na celé trati 090 (pomine-
me-li 2. staniční kolej v Ústí nad Labem 
hl. n.), bude nahrazena osmdesátkou. 

Další pozitivní zprávou (alespoň z po-
hledu estetického) je rozhodnutí, že 
protihlukové zdi kolem tratě ve Stro-
movce zatím nebudou stavěny. Pokud 
však nebudou po dokončení stavby spl-
něny hlukové limity, s jejich dodatečnou 
instalací se počítá. Protihlukové stěny 
ale určitě vyrostou v obydlených oblas-
tech Holešovic a Podbaby, a to v celkové 
délce 1 465 metrů.

Zastávka v Podbabě zlepší 
přestup na mhd
Na cestující v pražské příměstské dopravě 
čeká i vznik zcela nové zastávky Praha-
Podbaba. Ta bude situována v těsné  blíz-
kosti tramvajové smyčky, která sem byla 
přemístěna už v roce 2011. Vznikne zde 
i přestup na vytížené autobusy mířící do 
Suchdola, kde sídlí Zemědělská univer-
zita. Zastávka s 220 metrů dlouhými ná-
stupišti a podchodem by měla přinést 
výrazně lepší dostupnost této lokality než 
dosavadní více než kilometr vzdálené 
nádraží v Bubenči. To bude zrušeno pro 
nástup a výstup cestujících, jako doprav-
na však zůstane zachováno.

Modernizace 4,5kilometrového úseku 
ve Stromovce a jejím okolí je možná ma-
lým krůčkem pro tranzitní dopravu, 
ovšem velkým skokem pro Prahu a její 
městskou železnici. Ještě větší význam 
ale přinese nákladní dopravě, jejíž prů-
jezdnost je v tomto úseku ve špičce radi-
kálně omezena. Pokud budeme brát váž-
ně výroky, že první vysokorychlostní trať 
v ČR vznikne v úseku Praha – Lovosice, 
tak tento modernizovaný úsek přes Stro-
movku opustí dálkové vlaky v horizontu 
do dvaceti let. VáclAV RuBeŠ

Posíláme soutěžní kolekci filmů

Poslední únorový den 
oficiálně odstartovala 
stavba, která prodlouží 
součet zmodernizovaných 
úseků 1. tranzitního koridoru 
o čtyři a půl kilometru. 
Optimalizace úseku mezi 
pražskými čtvrtěmi 
Holešovice a Bubeneč, 
vedoucí přes známý lesopark 
Stromovka, přinese i zcela 
novou zastávku s přestupem 
na tramvaj. Osobní vlaky  
ČD zde budou zastavovat  
od roku 2015, kdy má 
koridorizace tratě skončit. 

Zemský svaz FISAIC ČD se účastní 
mezinárodních soutěží této federa-
ce od roku 1993. To platí i pro oblast 

amatérského filmu. Letos se uskuteční již 
25. ročník přehlídky video snímků počát-
kem září nedaleko bavorského Berch-
tesgadenu. Čeští železničáři se na toto 
klání připravují už nyní, když sestavují 
kolekci těch nejkvalitnějších prací za 
svaz. Do výběru, který se vyhodnocoval 
v březnu ve středisku DVI v České Třebo-
vé, se přihlásila více než desítka autorů 
se třiceti filmy.

Obecně lze konstatovat, že počet 
a originalita námětů překvapily i od-
bornou porotu. Zdeněk Patzenhauer 
a Eduard Pech z Ústí nad Labem si vy-
hledali vtipné a mnohdy i poučné ske-
če (např. Kauza metanol). Také trojice 
filmařů Šmerhová, Rozumek, Malošík 
zaujala porotu vtipným jednominuto-
vým filmem Pastička. Zkušení autoři 
Jiří Rozumek a Petr Chmela neopome-

kolika snímcích. Diváky i porotu zaujal 
jak Let balonem, tak i snímek o tradicích 
košíkářského řemesla v Čelákovicích. 
Mezi původní a poutavé snímky patří 
i Pechovo ztvárnění lidových tradic na 
Moravském Slovácku Císařské hody 
s právem nebo Chmelovo hledání centra 
Velkomoravské říše.

Petr David z Meziměstí, který v minu-
losti získal stříbrnou medaili FISAIC, 
zůstal i tentokrát věrný železnici. Přes-
něji: historii a současnosti železničních 
modelů. Autor dokázal diváky zaujmout 
dynamicky působivými nevšedními 
záběry. Horské železnici se odborně vě-
noval Václav Chuchvalec. Také snímek 
Ludmily Kohlové (in memoriam) ve spo-
lupráci s Miroslavem Vorlem připome-
nul filmařské dovednosti autorské dvo-
jice. Porota nakonec do kolekce doporu- 
čila 19 prací. Některé autory ale vyzvala 
k úpravám vedoucím k lepšímu ztvár-
nění zvoleného námětu.  iVo lANíček   

První koridor v Praze 
roste v Holešovicích a Bubenči

Oprvním tranzitním koridoru vět-
šinou hovoříme jako o téměř do-
končeném. Slovíčko téměř má ale 

v tomto případě klíčový význam. Skrýva-
jí se za ním totiž nejen zatím nerekon-
struované důležité uzly (např. Kralupy 
nad Vltavou, Česká Třebová), ale i někte-
ré traťové úseky. Pomineme-li kauzu 
oddalované koridorizace trojkolejky z Bě-
chovic do Úval nebo rekonstrukci tratě 
v údolí Tiché Orlice, podobnou prioritu 
získala také optimalizace úseku z Hole-
šovic do Bubenče v Praze, na kterém se 
mělo začít pracovat již v letech 2006 až 
2007. Stromovkou by vlaky měly projíž-
dět rychleji po nových kolejích a zastavo-
vat v nové zastávce Praha-Podbaba již 
v roce 2015. To vše za cenu 1,3 miliardy 
korun včetně DPH. 

Začalo se v holešovicích
Stavební práce se nejdříve rozeběhly ve 
stanici Praha-Holešovice. V současné 
době je vyloučena sudá kolejová skupi-
na nejen kvůli sanaci kolejového spod-
ku a pokládce nového svršku, ale také 
z důvodu rekonstrukce třetího nástupiš-
tě. To bude zvýšeno na standardizova-
nou výšku 550 mm nad temenem kolej-
nice a dočká se také nového zastřešení. 
Po dokončení prací se stavbaři přesunou 
na lichou kolejovou skupinu a obdobně 
by mělo prokouknout také druhé a první 
nástupiště. 

Čilý stavební ruch panuje současně na 
mostě přes Vltavu a také v části kolejiště 
směrem k odbočce Stromovka. Výluka 
sudé kolejové skupiny v Holešovicích by 
měla dle plánu skončit 7. června 2013, 
přičemž se práce již 17. června přenesou 
na lichou stranu. Ta by měla být dokon-
čena 20. září letošního roku. Omlazení 
se dotkne také zabezpečovacího zaříze-
ní. Nově budou výpravčí zabezpečovat 
provoz pomocí elektronického stavědla 
ESA, v případě dopravny Praha-Bubeneč 
půjde o dálkové řízení z Holešovic. SŽDC 
počítá s dálkovým řízením celé tratě 
z Prahy až do Děčína z nově vybudova-
ného pražského Centrálního dispečer-
ského pracoviště. 

Po novém svršku devadesátkou
Na podzim letošního roku se rozběhne 
další etapa stavby dotýkající se traťové-
ho úseku Praha-Holešovice – Praha-Bu-

Členové ZS FISAIC ČD posílají do soutě-
že v Bavorsku devatenáct filmů. 

INZERCE

nuli zachytit dojmy z první společné 
stáže českých a francouzských železni-
čářů-filmařů v jihofrancouzském La 
Grande Motte. V jiném snímku vystihli 
zákulisí TV soutěže Česko-Slovensko hle-
dá talent. Vtip a filmařské umění zvlád-
li manželé Danuše a Pavel Kubátovi v ně-

horusice
2. dubna
V odpoledních hodinách ve stanici 
Horusice se na železničním přejez-
du v km 32,675 střetl osobní auto-
mobil Kia Ceed s rychlíkem 648, 
v jehož čele byla elektrická lokomo-
tiva 363.061-3. Nikdo nebyl zraněn. 
Přejezd je zabezpečen světelným 
zabezpečovacím zařízením bez zá-
vor. Škoda byla předběžně vyčíslena 
na 360 tisíc korun.

mikulovice
3. dubna
V podvečerních hodinách ve stanici 
Mikulovice při posunu vykolejil ná-
kladní vůz řady Rils na manipulační 
koleji číslo 7. Nikdo nebyl zraněn. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na 
10 tisíc korun.

Straškov – Roudnice 
nad labem
8. dubna
Dopoledne mezi stanicemi Straškov 
a Roudnice nad Labem se na želez-
ničním přejezdu v km 3,448 střetl 
osobní automobil Toyota Yaris 
s osobním vlakem 19609, kterým 
byly dva motorové vozy řady 809. 
Řidička automobilu byla při střet-
nutí lehce zraněna. Přejezd je za-
bezpečen výstražnými kříži. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 115 ti-
síc korun.

Rakovník
9. dubna
Nad ránem ve stanici Rakovník  
při posunu vykolejila Regionova 
814/914.059 na výhybce číslo  
27. Nikdo nebyl zraněn. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 70 tisíc 
korun.

Valašské meziříčí
13. dubna
V nočních hodinách ve stanici Va-
lašské Meziříčí při posunu vykolejil 
jeden nákladní vůz řady Sgs zarážku 
zaseknutou v srdcovce výhybky čís-
lo 60. Nikdo nebyl zraněn. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 75 tisíc 
korun. 

Bystřice pod 
hostýnem
15. dubna
Odpoledne ve stanici Bystřice pod 
Hostýnem se na železničním pře-
jezdu v km 35,290 střetl nákladní 
automobil MAN s osobním vlakem 
3910, kterým byla motorová jed-
notka Regionova 814/914.077. Při 
střetnutí byl lehce zraněn řidič ná-
kladního automobilu a dvě cestující 
v osobním vlaku. Přejezd je zabez-
pečen světelným zabezpečovacím 
zařízením bez závor. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 1,2 milionu 
korun.

Svitavy – květná
16. dubna
V odpoledních hodinách mezi stani-
cemi Svitavy a Květná se na želez-
ničním přejezdu v km 6,640 střetl 
osobní automobil Opel Astra s vla-
kem 15334, kterým byl motorový 
vůz 810.630-4. Nikdo nebyl zraněn. 
Přejezd je zabezpečen světelným 
zabezpečovacím zařízením bez zá-
vor. Škoda byla předběžně vyčíslena 
na 60 tisíc korun.  (mirko)

mimoŘádNoSTi

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Základní údaje o stavbě 
koridoru na severu Prahy

Společnost UWS s. r. o. přijme do stálého pracovního poměru 
nového zaměstnance na pozici Technik

Pracovní náPlň:

•  Technik bezpečnosti práce
•  Odpovědnost za platnost, aktualizaci a distribuci předpisů
•  Dispozice pro servisní techniky na zakázkách v České republice a pokud možno 

v Německu
•  Vedení knihy kontrol
•  Komunikace se zákazníky v České republice a Německu
•  Požadované dovednosti: technik, anglicky slovem a písmem nebo německy slovem 

a písmem, komunikativnost, velmi dobré znalosti práce s počítačem, flexibilita, řidičský 
průkaz sk. B

•  Přínosné dovednosti: technika nákladních vozů, technika kolejových vozidel, praxe 
v dispozici

nabízíme:

•  Plat 30 000–50 000 v závislosti na zkušenostech a znalostech, příspěvek na dovolenou, 
stabilní pracovní poměr

Uvítáme zájemce nejlépe z oblasti: Ústecka nebo Prahy a okolí. Součástí pracovního 
poměru je zaškolení v německu cca 2 měsíce dle individuální dohody.

Životopisy v německém nebo anglickém jazyce s motivační průvodkou zasílejte prosím na 
e-mail: u.williges@uws-on-track.de  |   uws@email.cz

Další a bližší informace Vám podá: pí Prošková, tel.: 608 120 099
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meZiNáRodNí SPoluPRáce. Aliance Xrail představuje účinný nástroj k podpoře nákladní železniční dopravy na středoevropském trhu. FOTO mARTiN Boháč

Nákladní dopravci jsou sice navzájem konkurenty, ale někdy se jim vyplácejí i různé druhy spolupráce. 
Příkladem může být aliance Xrail, do které vstoupili hlavní hráči na středoevropském trhu, především 
německá společnost DB Schenker Rail. Mezi hlavní výhody pro ČD Cargo patří především pozitivní 
odezva od zákazníků, pravidelné týdenní vyhodnocování kvality, trvalé sledování pohybu zásilek 
a zpětná vazba pro lepší plánování vlakotvorby.

Každý den se kolem čtvrté hodiny 
odpolední vydává na svoji pouť uce-
lený kontejnerový vlak společnosti 

ČD Cargo z terminálu v České Třebové 
přes Olomouc a Přerov do Otrokovic. Po 
převzetí prázdných kontejnerů dorazí 
zpět na českotřebovské překladiště až 
nad ránem. Tyto vlaky, které jezdily zpr-
vu jen od pondělí do soboty, od druhé 
poloviny března uvidíte také o nedělích. 
Navíc je k nim objednávána celá řada 
mimořádných spojů. Vozbu těchto vlaků 
zabezpečuje olomoucká Provozní jed-
notka ČD Cargo. 

Přepravu kontejnerových vlaků zajiš-
ťovali Olomoučtí již v minulých letech. 
Konkrétně zajížděli z Otrokovic přes Olo-
mouc a Českou Třebovou do terminálu 
v Praze-Uhříněvsi. Od 7. ledna letošního 
roku, kdy začal fungovat nový terminál 
firmy Metrans v České Třebové, se změ-
nily podmínky vozby, takže strojvedoucí 
z Olomouce začali zajišťovat přepravy 

Zájem o kontejnerové vlaky do Otrokovic roste
hodují dispečeři ČD Cargo v České Třebo-
vé podle momentálních dispozic našich 
firemních vozidel,“ vysvětluje vedoucí 
skupiny lokomotivních čet Provozní jed-
notky Olomouc Vladimír Dostál.

Přepravy mezi Českou Třebovou a Otro-
kovicemi postupně narůstají. Od 7. led-
na začaly i mimořádné neplánované 
přepravy, jejichž počet stoupá poměrně 
rychlým tempem. Navíc od 20. března 
ČD Cargo posílilo vozbu nedělními vla-
ky. „Jen pro ilustraci – v lednu jsme od-
vezli šest mimořádných vlaků, v únoru 
třináct a jen za prvních dvacet březno-
vých dní to bylo již patnáct vlaků mimo 
běžný plán. Myslím, že si každý udělá 
obrázek o velmi silném zájmu o tyto 
přepravy,“ říká Vladimír Dostál. Zájem 
o mimořádné přepravy je tak velký, že 
vybraná skupina strojvedoucích je per-
manentně na trase a obsazování vlaků 
musí být zajišťováno i strojvedoucími 
z Provozní jednotky Česká Třebová.

Strojvedoucí jezdí hlavně v noci
A jak se jezdí na této trase olomouckým 
strojvedoucím? Jeden z nich, Vojtěch Ku-
chař, dodává, že až na jednu denní smě-
nu v měsíci jezdí pouze vpodvečer nebo 
v hluboké noci. „Je to trochu zvláštní re-
žim, ale dá se na něj zvyknout. Kompen-
zací za tyto tvrdé směny je nejvyšší pla-
tová třída pro strojvedoucí, kterou máme 
všichni na tomto speciálním výkonu. 
Mám pochopitelně oprávnění na všech-
ny druhy elektrických a motorových lo-
komotiv provozovaných u ČD Cargo, tak-
že není problém jet s lokomotivou, která 
je zrovna po ruce. U modernizovaných 
strojů si ale musím dávat velký pozor na 
vlakový zabezpečovač Mirel, který mě 
dovede občas trochu potrápit,“ komen-
tuje Vojtěch Kuchař. mARTiN hARák

Základním cílem a smyslem alian-
ce Xrail je podpořit segment jed-
notlivých vozových zásilek a na-

startovat růst objemu přeprav. To vše za 
spolupráce významných evropských ná-
kladních dopravců. Loni v červenci to už 
bylo 5 let, kdy projekt jménem Xrail vzni-

sice na kratším ramenu, ale s o to větší 
intenzitou. Byla vybrána skupina tři-
nácti strojvedoucích, která musela ab-
solvovat školení, poznání přímo v čes-
kotřebovském terminálu, jízdní zácvik 
na modernizovaných strojích řady 363.5 
a následnou autorizaci.

Spolehlivé starší stroje  
i modernizovaná esa
„Tím, že jsme naše vybrané strojve-
doucí připravili na obsazování mo-
dernizovaných lokomotiv řady 363.5, 
jsme splnili mimo jiné i požadavek 
na přepravu v režimu NEx neboli 
nákladní expres, kde je požadovaná 
rychlost 100 km/h. Nicméně se i na 
tomto ramenu objevují starší, ale 
spolehlivé lokomotivy řady 122 nebo 
123, které jezdí kombinovaně s moder-
nizovanými Esy, pochopitelně sníženou 
rychlostí 90 km/h. O konkrétním nasa-
zení té které lokomotivy prioritně roz-

V rámci dlouhodobých cílů hodlá Xrail 
garantovat přesné datum a čas příjezdu 
zásilky, zatímco dnes je garantováno 
nejzazší možné datum a čas příjezdu zá-
silky, což ale drtivé většině zákazníků 
stačí. Xrail svým členům poskytuje infor-
mace k analýze přeprav, aby se dal lépe 
předvídat další vývoj. Mimochodem, od 
1. května vykonává funkci výkonného 
ředitele Xrail Sassan Rabet, který nahra-
dil Guenthera J. Ferka.

Vzniká rezervační systém 
přepravní kapacity
V červenci loňského roku došlo k podpisu 
memoranda, které dává základní obrysy 
dlouhodobému záměru zavést rezervač-
ní systém přepravní kapacity v náklad-
ních vlacích. Letos 7. února byla dále 
uzavřena smlouva s Xrail Capacity Boo-
king. ČD Cargo si zde vymohlo speciální 
doložku, na základě které se do 1. října 
2014 musí rozhodnout, zda se k projektu 
připojí či nikoli. Smysl projektu je jasný 
– zajistit efektivní vytížení dotčených 
vlaků, přičemž u všech je hlavním limi-
tem norma hmotnosti a délky. Xrail 
hodlá vytvořit tzv. centrální část, která 
by zprostředkovala spolupráci a zajiště-
ní rezervačního procesu mezi partnery. 

ČD Cargo vyvíjí bez ohledu na Xrail, ale 
v souladu s jeho koncepcí, vlastní rezer-
vační systém, který by se měl spustit bě-
hem roku 2014, a to v rámci nového infor-
mačního systému PROBIS. V současnosti 
se připravuje pilotní ověření na vybra-
ných stanicích. Český systém je jedno-
dušší, neuvažuje s rezervačními třídami 
(Xrail plánuje dvě: standard a premium) 
a více se zaměřuje na úspory vlastních 
nákladů. Aliance Xrail se v prvé řadě ori-
entuje na uspokojení zákazníka. A má 
v tom úspěch. Část zákazníků dokonce 
dovedla využít značku Xrail k marketin-
gové podpoře svých přeprav. Některé sle-
dované relace vykazují růst, čímž nepří-
mo dokládají smysluplnost zachování 
segmentu přeprav jednotlivých zásilek.

Analýza důvodů zpoždění
Ale pojďme zpět k základní výhodě účas-
ti v Xrail. U zpoždění zásilek se analyzu-
je, kde a proč ke zpoždění došlo, a pokud 
je to možné, lze se zaměřit na nápravu. 
Nejčastějšími příčinami jsou plné vytí-
žení vlaku, odřeknutí předchozího vla-
ku či mimořádná zásilka vyžadující 
speciální povolení a mající předepsané 
směrování při přepravě. Podle vyhodno-
cení za březen 2013 došlo v České repub-
lice ke zpoždění u 167 zásilek z celkem 
1 170 (14 procent). 

Nejčastěji došlo k narušení v Nym-
burce, a to z důvodu špatného řazení 
u DB Schenker Rail v Lipsku-Engelsdor-
fu, kvůli čemuž musí být vlak přeřazo-
ván v Děčíně. Dalšími místy, kde ná-
kladní vlaky zapojené do Xrail nabírají 
zpoždění, jsou Česká Třebová (kvůli mi-
mořádným zásilkám) a Havlíčkův Brod 
(z důvodu nízké normy hmotnosti vlaku 
na místní dráze do Humpolce). Podstat-
ná je ale informace, že lidský činitel 
uvnitř společnosti ČD Cargo nezpůsobil 
v březnu vůbec žádné zpoždění týkající 
se vlaků Xrail. mARTiN NAVRáTil

ČD Cargo dokáže zajistit ze svého infor-
mačního systému. Management se na-
konec po důkladné analýze přínosů a ri-
zik spojených s vystoupením z aliance 
(například vysoké pokuty) rozhodl v pro-
jektu setrvat a naopak zintenzivnit čin-
nost. Na rok 2012 byl přijat ambiciózní cíl 
zvýšit počet sledovaných zásilek o 200 
procent. Ačkoli se tohoto cíle nepodařilo 
dosáhnout, k nárůstu došlo.

Budeme garantovat přesné 
datum příjezdu zásilky?
A co vlastně projekt Xrail pro ČD Cargo 
přináší? Používaný systém mimo jiné 
generuje informaci o každém zpoždění 
vozu. Každé zpoždění musí být řádně 
zdůvodněno, což vede k odhalování pro-
blémů v plánech či špatné práci provoz-
ních jednotek. Kromě toho je možné 
sledovat pohyb vozů a jejich předpoklá-
daný příjezd pomocí webové aplikace 
(Track & Trace).

Kontejnerové vlaky ČD Cargo do Otro-
kovic jsou úspěšné.  FOTO AuToR

V systému Xrail se podrobně řeší důvo-
dy zpoždění.  FOTO AuToR

Účast v alianci Xrail  
se nám dlouhodobě vyplácí

Příklady relací Xrail

Jihlava – Alvesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dřevotřískové desky

Kolín – Narkes Kvarntorp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kyanid

Neratovice – Pernhofen-Wulzeshofen  . . . . . . . . . . . . . . . . . hydroxid sodný

Vlissingen – Ruda nad Moravou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buničina

Paskov – Marktredwitz/Oensingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  buničina

Kaznějov – Laakirchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kaolin

Neratovice – Ems Werk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kaprolaktam

Nymburk město – Rheinfelden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  slad

Spojnice Komodita

kl v rámci  Mezinárodní železniční unie 
(UIC). Servisní organizace Xrail vznikla 
v Bruselu v červnu 2010. Během loňského 
roku probíhala ve společnosti ČD Cargo 
debata, zda tuto organizaci neopustit. 
Mimo jiné proto, že hlavní pozitiva ja-
ko sledování zásilek, garance dodání si  

oBchodNí Podíly  
Ve SPolečNoSTi XRAil 

Každé zpoždění musí 
být řádně zdůvodněno, 
což vede k odhalování 
problémů v plánech  
či špatné práci 
provozních jednotek.
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník  na telefonu 972 233 090
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PŮVod PŘeZdíVky
A proč se vlastně motorovým vo-
zům řady 842 říká Kvatro? Začali 
s tím zaměstnanci depa v Břeclavi 
u tehdy ještě osamocených proto-
typových vozů. Důvodem se staly 
čtyři kritické trakční uzly – dva spa-
lovací motory a dvě hydromecha-
nické převodovky. Další přezdív-
kou, která se mezi železničáři pro 
toto vozidlo ujala, je Rohlík.

P R o V o Z  A  T e c h N i k A

Na začátku 90. let jsme jako malí kluci sledovali rušný provoz na tratích. Soutěžil jsem s bratranci,  
kdo pozná jako první vozidlo přijíždějící ze vzdáleného oblouku. A právě tehdy se mezi spoustou 
známých strojů najednou začaly objevovat novotou zářící motorové vozy označené řadou 842.  
Když se kolem nás u Kunčic pod Ondřejníkem Kvatro poprvé prohnalo, v kombinaci se starými vagony 
Bix a ještě starším Kredencem řady 831 na postrku, zůstali jsme ještě dlouho stát s otevřenou pusou.

NA ceSTě.  Loni zajišťovala Kvatra také vozbu osobních vlaků mimo špičku mezi Vyškovem na Moravě a Přerovem. Vůz na snímku právě opouští Kojetín. FOTO AuToR (3x) 

ByTy. K bydlení slouží i část výpravní budovy v Lysé nad Labem. FOTO AuToRkA

Kromě správy nemovitostí je nedíl-
nou součástí práce RSM i pronájem 
poměrně rozsáhlého bytového fon-

du. Jeho významná část je umístěna 
právě ve výpravních budovách ve stani-
cích. Po dobrých zkušenostech s nabíd-
kou nemovitostí k pronájmu a prodeji na 
www.nemovitosti.ceskedrahy.cz došlo 
na webových stránkách i ke zveřejnění 
nabídky volných bytových jednotek. 

ideálním nájemníkem  
je pro nás zaměstnanec čd
Na hodnocení celkového přínosu je v tu-
to chvíli příliš brzy. Každopádně se nám 
tímto krokem podstatně rozšířil okruh 
možných žadatelů. Naší prioritou je, 
aby se snížil počet neobsazených bytů, 
které se mohou stát nežádoucím útočiš-
těm občanů bez přístřeší. Pozitivní také 
je, že nájemník provádí běžnou údržbu, 
čímž si byt zachovává svou hodnotu. Na-
še investice do bytového fondu pak ne-

RSM Praha: Pronájem bytového fondu ve stanicích
řešením, protože část nájemců nemá 
trvalé  bydliště, kde by byli k zastižení. 
Pokud už se podaří soudu nájemce najít, 
bývá zpravidla nemajetný nebo se jeho  
majetek nepodaří zpeněžit a k umoření 
pohledávky z tohoto důvodu nedojde. 
V mnoha případech nájemník zmizí, 
užívaný byt nepředá a dlužná částka dá-
le stoupá a tím i náklady na správu těch-
to pohledávek. Ani vybraná kauce nedo-
káže pokrýt veškeré pohledávky. 

Nepředaný byt zároveň není možné 
znovu pronajmout, neobývané prostory 
rychle chátrají a ve chvíli, kdy se podaří 
byt převzít, bývá už často v dezolátním 
stavu a pro další pronájem je nezbytné 
provést rozsáhlejší opravy. Větší počet 
zájemců o bydlení v našich nemovitos-
tech je proto pro nás možností, jak si 
mezi nájemníky vybírat, a zároveň ná-
strojem v boji proti zvyšujícím se pohle-
dávkám za nájemné v bytech. 

 JiŘiNA TŮmoVá

Domácí a silný motorák: 
po 20 letech omlazujeme Kvatra

Ke zrození motorového vozu řady 842 
vedla opravdu dlouhá cesta. Na kon-
ci 70. let bylo rozhodnuto, že pů- 

vodně zamýšlená řada 860 se vyrábět 
nebude. Tuzemský průmysl totiž neměl 
– v podmínkách centrálně plánované 
ekonomiky – zajištěný přístup ke klíčo-
vým výrobním komponentům. Hledání 
cesty, jak z této šlamastiky ven, trvalo 
ČSD více než deset let. Mezitím se na na-
šich kolejích objevily v masovém měřít-
ku malé motorové vozy řady 810, které 
jezdily i na tratích a výkonech, pro které 
původně nebyly určeny a konstruovány. 
Mnozí železničáři nad nimi ohrnují nos, 
ale byly to právě Orchestriony, které se 
staly základem nové, modernější řady. 

Technické problémy  
vyřešil politický převrat
Před dvaceti lety jsem nad Kvatry žasl, 
dnes už jsem v úsudku střízlivější. Mo-
derně vyhlížející Kvatra jsou vlastně – 
zjednodušeně řečeno – dvěma spojený-
mi Orchestriony pod jednou skříní. Bylo 
u nich totiž využito dvou pohonných 
ústrojí převzatých z řady 810, ovšem s vý-
konnějším naftovým motorem Liaz, ze 
kterých byl výkon na nápravy přenášen 
prostřednictvím upravené hydromecha-
nické převodovky Praga a mechanických 
reverzačních nápravových převodovek 
(převzatých také z řady 810).

se ale postupně všechny vozy vytratily, 
aby se později dostaly do Českých Budě-
jovic a posléze i do Plzně. Další lokalitou, 
kde se vozy 842 objevily až po roce 2000, 
bylo Valašské Meziříčí. Mimochodem, 
úplně první Kvatro, které jsem viděl v ro-
ce 1993, jezdilo na pětiúvraťovém oběhu 
Šumperk – Lipová Lázně – Glucholazy –  
– Krnov – Opava – Ostrava – Bohumín –  
– Frenštát pod Radhoštem. 

I přes počáteční problémy a náročnější 
údržbu se Kvatra ukázala jako pohodlná 
a spolehlivá vozidla. Oproti řadě 810 se 
jednalo o velký úspěch a pro cestující by-
la tato vozidla v dobrém slova smyslu 
zjevením, protože ve své době významně 
zvedla kulturu cestování. K dvacetileté-
mu výročí nasazení do provozu dostáva-
jí Kvatra jako dárek modernizaci, kterou 
již prošla většina z nich. Tato omlazova-
cí kúra vyřešila problém s nedostatkem 
náhradních dílů na původní motory 
Liaz. Dosazují se nové, odolnější motory 
Tedom. Popřejme těmto sympatickým 
vozidlům mnoho dalších šťastně naje-
tých kilometrů. RoSTiSlAV kolmAčkA

Na kterých tratích  
dnes jezdí řada 842 

•  Kojetín – Valašské Meziříčí – Ostrava

•  Valašské Meziříčí – Rožnov pod 
Radhoštěm

•  Brno – Hrušovany nad Jevišovkou 
včetně odbočné tratě do Oslavan

•  Brno – Staré Město u Uherského 
Hradiště

•  Staré Město u Uherského Hradiště –
– Bylnice

•  Brno – Zastávka u Brna

•  Brno – Jihlava 

•  Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou 
– Břeclav

•  Vyškov – Přerov

•  Brno – Hustopeče u Brna

•  Plzeň – Domažlice

•  Klatovy – Železná Ruda

•  České Budějovice – Černý Kříž – 
– Volary/Nové Údolí

Stanoviště sériově vyráběného vozu 
řady 842 před rekonstrukcí.  

Interiér se sedačkami v podobě typické 
pro devadesátá léta.  

jsou potřebné v tolika případech a zbý-
vající část prostředků můžeme věnovat 
na provedení větších oprav.

Pravdou také zůstává, že ideálním 
nájemníkem je z našeho pohledu za-
městnanec Českých drah. U toho je totiž 
záruka, že má pravidelný příjem ze za-
městnání a zároveň se cítí být součástí 
firmy. Je otázkou, zda by nebylo vhodné 
i u ostatních zájemců požadovat potvr-
zení o zaměstnání s informací, zda má 
žadatel pracovní smlouvu na dobu urči-
tou či neurčitou. O výši příjmu v tomto 
případě prvotně ani tolik nejde.  

Potíže s neplatiči spíše rostou
V současné době bohužel narůstá v celé 
společnosti počet lidí neschopných splá-
cet svoje pohledávky, což se promítá i do 
problémů s neplatiči nájemného za pro-
nájem bytů. Neuhrazené nájemné za 
pronájem bytu se jen těžko vymáhá. 
Ani nařízení exekuce nemusí být vždy 

jímavosti, že stejný design interiéru teh-
dy Moravskoslezská vagonka Studénka 
použila i u posledních vyráběných sérií 
osobních vozů Bte (dnes Bp) a prototypo-
vých elektrických jednotek řady 470.    

Původní plány ČSD počítaly s výrobou 
100 kusů sériových vozů řady 842, kvů-
li nedostatku financí ale bylo jejich 
množství několikrát sníženo, až bylo 
v průběhu let 1993 a 1994 vyrobeno ko-
nečných 35 vozů. Celkový počet Kvater 
se tak i s prototypy zastavil na počtu pou-
hých 37 kusů s tím, že pro další výrobu 
dostanou přednost inovované motorové 

První dva prototypy Kvater byly ve 
Studénce vyrobeny koncem roku 1988 
a ihned se podrobily náročným prototy-
povým zkouškám na okruhu u Cerhenic 
a v běžném provozu v okolí Břeclavi. Je-
jich zkušební provoz ale provázela řada 
problémů, a to především s hydromecha-
nickými a nápravovými převodovkami. 
Období tápání ale právě včas přerušil po-
litický převrat v listopadu 1989. Náhlé 
otevření zahraničních trhů přispělo 
k nalezení řešení spočívajícího v dovozu 
opět původně automobilové hydrome-
chanické převodovky americké firmy 
Allison, jejíž dodání v modifikované po-
době pro použití na železničním vozidle 
zajistila britská firma Alvis. Novou pře-
vodovkou byl v roce 1992 osazen nejprve 
prototyp 842.002, a protože byl její provoz 
nepoměrně spolehlivější než u původní 
převodovky Praga, dostal o rok později 
stejnou převodovku i první prototyp 
a tehdy už vyráběné sériové vozy.

Sériová výroba nedosáhla 
plánované výše
Výrobu sériových vozů řady 842 ČSD ob-
jednaly už v prosinci roku 1989, k jejímu 
zahájení ale došlo až v roce 1993, a to po 
významném přepracování projektu. Kro-
mě nových hydromechanických převo-
dovek a řady dalších technických úprav 
se změnil také celkový design vozů. Mís-
to původních laminátových čel u proto-
typů byla navržena elegantnější a lépe 
prosklená čela ocelová, původní okna 
s odklápěcí horní částí (opět dle vozů řa-
dy 810) byla nahrazena okny polospouš-
těcími. Významný posun k lepšímu za-
znamenal také interiér, kde sedačky už 
neměly podobu dvoumístných koženko-
vých lavic, ale samostatných pohodlných 
křesel s látkovým potahem. Není bez za-

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

vozy řady 843 s elektrickým přenosem 
výkonu určené pro náročnější výkony.

Zásadní rekonstrukce
Pravidelný provoz Kvater byl od počátku 
spjat s řadou přesunů mezi depy, proto-
že nové motorové vozy byly žádoucí všu-
de, ale vyrobeno jich bylo málo. Zcela 
stejný osud ostatně zažívají i zmiňované 
novější motorové vozy řady 843, kterých 
nakonec bylo pořízeno jen 31. Z výroby 
byla Kvatra dodána do dep Břeclav, Brno, 
Česká Lípa, Šumperk, Turnov, Veselí nad 
Moravou a Zdice. Ze severních Čech a Zdic 
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Z A h R A N i č í

SRBSKO 

doprava v Bělehradě 
se švýcarskými Flirty
Švýcarská společnost Stadler Rail 
zajistí Srbským železnicím 21 čtyř-
vozových jednotek Flirt třetí gene-
race za 100 milionů eur. Dodány bu-
dou v letech 2014 a 2015. Nákup 
bude financován Evropskou bankou 
pro obnovu a rozvoj. Soupravy jsou 
určeny pro příměstskou dopravu 
v Bělehradě. Kapacita činí 234 míst 
k sezení, z toho 14 sklopných v uni-
verzálním prostoru a 12 míst v prv-
ní třídě. Maximální rychlost bude 
160 km/h. Stadler Rail tak již získal 
zakázky na přibližně 900 vlaků Flirt.  

JAPONSKO

Na Tohoku Shinkansen 
jezdí třistadvacítkou
Na trati Tohoku Shinkansen platí od 
březnové změny jízdního řádu ma-
ximální rychlost vlaků 320 km/h. 
Opatření zavedla společnost JR East, 
která zajišťuje dopravu z Tokia na 
severovýchod Japonska. Zvýšení 
rychlosti z původních 275 km/h 
souvisí s nasazením nových rychlo-
vlaků typu E5 a ukončením provozu 
starších souprav řady 200. Společ-
nosti Kawasaki a Hitachi již dodaly 
25 z 59 objednaných vlaků. Cílem 
zrychlení je zkrátit cestovní čas 
z Tokia do Shin-Aomori na nejsever-
nějším cípu hlavního ostrova Honšú 
na přibližně tři hodiny.    
  
NĚMECKO

hospodářské výsledky 
ukázaly kladná čísla
Deutsche Bahn oznámily, že v roce 
2012 přepravily  1,97 miliardy ces-
tujících (bez společnosti Arriva), což 
je o 49 milionů více než předloni. 
Vnitrostátní letecká doprava při-
tom klesla o 3,8 procenta a silniční 
doprava skoro o 3 procenta. U DB 
rostl i přepravní výkon – 82,4 miliar-
dy osobokilometrů, což znamená 
o 4 procenta více než v roce 2011. 
Deutsche Bahn dosáhly v roce 2012 
obrat 39,3 miliardy eur (+3,7 pro-
centa), hospodářský výsledek EBIT 
činil 2,7 miliardy eur (+17,3 procen-
ta). Společnost investovala 3,5 mili-
ardy eur, přičemž čistý finanční dluh 
dosáhl částky 16,4 miliardy eur.

POLSKO

Posunovací lokomotivy 
projdou modernizací
Celkem 20 lokomotiv řady SM42 
chce zmodernizovat společnost 
PKP Intercity. Stroje mají obdržet 
nový motor a polovina z nich bude 
vybavena elektrickým topením. To 
dopravci umožní jejich nasazení na 
kratší sezonní výkony na neelektri-
fikovaných tratích, jako jsou Gdynie 
– Hel nebo Klodzko – Kudowa Zdrój. 
Výkon renovovaných lokomotiv má 
být 800 až 1 000 kW a rychlost ales-
poň 90 km/h. Sloužit budou např. 
na odstavných stanicích Warszawa 
Grochów, Kraków Prokocim nebo 
Gdynia Grabówek. 

ČÍNA

Bombardier vybavuje 
většinu hlavních tratí
Koncem roku 2012 byla uvedena do 
provozu nová vysokorychlostní trať 
spojující Peking s městem Zhengzhou 
v severočínské provincii Henan. Tato 
trať je vybavena systémem ERTMS/ 
/ETCS Level 2 od firmy Bombardier. 
Trať disponuje i dalšími zařízeními, 
taktéž z portfolia firmy Bombardier: 
rádiovými blokovými centrálami EBI 
Com 2000 a vozidlovými zařízeními 
EBI Cab 2000 technologie ATP. Spo-
lečnost Bombardier instalovala před 
třemi roky první systém ERTMS/ 
/ETCS Level 2 na čínských železni-
cích a dnes nasazuje technologie na 
většině hlavních tratích země.

EVROPSKÁ UNIE

Výzva 2050 obsahuje 
vize, cíle i závazky
V rámci udílení Evropských železnič-
ních ocenění (European Railway 
Award) byla zveřejněna Výzva 2050. 
Dokument představuje vizi železnič-
ního sektoru pro rok 2050 a nasti-
ňuje i  inovační procesy a nezbytné 
investice. Dokument vychází z Bílé 
knihy pro dopravu z roku 2011 
a identifikuje důležité obchodní cíle 
a závazky. Výzva 2050 popisuje, 
jaké úkoly stojí před železnicí 
v 21. století.  (PeŠŤ, zh, oz)

kRáTce

Když dnes cestující přijíždějí do Stock-
holmu od jihu, uvidí z okna vlaku 
různé ostrovy a zálivy Arstaviken 

a Riddarfjärden. Krásná krajina ovšem 
nemůže vynahradit zásadní nedostatek 
zdejší drážní infrastruktury: malou ka-
pacitu. Přestože se jedná o nejrušnější 
trať ve Švédsku, vedou tu jen dvě koleje. 
O místo mezi jižním a hlavním stock-
holmským nádražím tak neustále soupe-
ří příměstská, regionální, meziměstská 
a nákladní doprava. Příznačně se hovoří 
o „vosím pasu“ před Stockholmem.

Příměstské linky do tunelu
Osm z deseti švédských vlakových spojů 
začíná nebo končí ve Stockholmu. A tak 
se dopravci, kteří vozí své vlaky do jižní-
ho Švédska, nejlidnatější části země, 
musí umět mezi sebou dohodnout. Na-
víc je příměstská kolejová doprava, která 
přepraví 250 tisíc cestujících denně, zá-
roveň nejslabším článkem v celé regio-
nální železniční síti. Takzvaný „vosí pas“ 
působí neustálé problémy, neboť narůs-
tá objem nejen osobní, ale i nákladní 
dopravy. Návrhy na smělá řešení tohoto 
úzkého hrdla se objevovaly již před dese-
tiletími a zahrnovaly i přidání třetí tratě 
a řady tunelů na různých místech trasy. 
Začátkem devadesátých let byly zahájeny 
práce na výstavbě třetí tratě, ale brzy se 
rozhodlo o jejím zastavení, protože pro-
jekt nenabízel dostatečnou kapacitu.

Vybudovat kvalitní nádraží v tune-
lu může být problém i pro Němce. 
Projekt Stuttgart 21 měl být vý-

kladní skříní Deutsche Bahn, ale zatím 
se na něj podle médií valí problémy – 
i když v marketingu dopravce se o něm 
hovoří jako o „nejlépe naplánovaném“. 
Nedávno vyšlo najevo, že při silném vět-
ru bude muset být provoz zastaven a že 
všechna nástupiště se musí proti původ-
ním předpokladům posunout. V podze-
mí se také nachází mnohem více vody, 
než se čekalo. Rok 2020 jako termín ote-
vření ale prý ohrožen není. 

když fouká vítr, spadne beton?
Hala nového nádraží bude mít betonové 
prvky. (Skleněné nesplnily požadavky 
statiků.) Pokud ale nastane vítr o síle 
osmého a vyššího stupně, hrozí jejich od-
padávání. Proto musí cestující počítat 
s tím, že za takových okolností bude pro-
voz na nádraží přerušen. Betonové prvky 

Stuttgart zasouvá hlavní nádraží pod zem
jsou zatím uložené na osmé koleji, která 
se ovšem používá v běžném provozu. To 
znamená, že vlaky zastaví na začátku 
nástupiště a cestující musí podstoupit 
dlouhou cestu mezi vlakovými spoji. Zlí 
jazykové tvrdí, že se tak zákazníci DB 
cvičí, jak to jednou bude vypadat, až se 
všechna nástupiště v budoucnu posunou 

v plánu objevují nové mezery či nespráv-
né odhady. Nebo také proto, že původně 
se plánovalo, že během výstavby budou 
vypumpovány 3 miliony litrů podzemní 
vody, ale jen průběhu několika měsíců 
loňského roku musel být tento odhad 
korigován na více než dvojnásobek.

Na jedné straně se již hloubí díry pro 
piloty, které předcházejí vlastní výstav-
bě nové tratě navazující na podzemní ná-
draží, na druhé straně směrem na jih, kde 
má vzniknout nová trať na letiště, ještě 
není dokončen celý projekt tratě. V ex-
trémním případě tak může dojít k tomu, 
že vznikne hlavové nádraží v tunelu, 
které směrem na jih bude ukončeno dvě-
ma kusými kolejemi. To nevypadá jako 
příklad dobrého plánovaní. Deutsche 
Bahn i nadále trvají na tom, že průjezd-
né podzemní nádraží bude uvedeno do 
provozu včas. Snad nebude při zahajo-
vacím ceremoniálu příliš foukat vítr. 
 STANiSlAV háJek

meTRo. Pro MHD ve Stockholmu je kolejová doprava klíčová. Projekt Citybanan má přinést další zlepšení. FOTO michAl dekáNek

dopravy. Obě stanice budou mít 225 me-
trů dlouhá nástupiště schopná přijmout 
i spojené soupravy šestivozových jedno-
tek řady X60 EMU. Zatímco Trafikverket 
bude vlastnit a provozovat železnici, 
městská společnost SL bude odpovědná 
za obě nové stanice.

Propagace přes Facebook
Budování nové železnice přes hustě osíd-
lené oblasti vyžaduje podporu obyvatel-
stva, a tak Trafikverket pečlivě hlídá svou 
komunikační strategii. Cestující, místní 
obyvatelé a majitelé nemovitostí jsou 
průběžně informováni, jak pokračuje 
projekt, případně jaké se objevily problé-
my. Tým zaměstnanců komunikuje s ve-
řejností prostřednictvím sociálních mé-
dií včetně Facebooku. Na YouTube vznikl 
kanál, kde jsou pravidelně aktualizová-
ny informace o projektu. 

Po spuštění linky v roce 2017 bude ná-
sledovat šestiměsíční testovací období 
určené k seznámení s řízením provozu 
a použitím standardního švédského sys-
tému řízení ATC. Nicméně se předpoklá-
dá postupný přechod na evropský systém 
ETCS pro celé okolí Stockholmu v letech 
2019 až 2020. Předpokládané zatížení 
Citybananu bude nejméně 16 vlaků ve 
špičce v každém směru za hodinu. Trasa 
je ovšem dimenzována až na 24 vlaků 
v hodině.  hAliNA mARŠálkoVá

Hluboko pod ulicemi Stockholmu se začíná rýsovat nová železnice, která 
vyřeší desítky let starý problém s malokapacitní kolejovou dopravou ve 
švédském hlavním městě. Projekt Citybanan by se svým významem mohl 
přirovnat k pražskému Novému spojení, které výrazným způsobem 
rozšířilo cestu do centra metropole.

Železniční projekt Citybanan  
pro stockholmskou MHD

ností v závislosti na složitosti a použité 
metodě. Projekt zahrnuje také výstavbu 
dvou nových stanic. Ta první bude vyba-
vena prosklenou stěnou oddělující ná-
stupiště od kolejiště. Na severním konci 
nové linky stanice Odenplan nahradí 
stávající zastávku Karlberg s jedním ná-
stupištěm a dvěma kolejišti, ačkoli byla 
navržena tak, aby ji v budoucnu v přípa-

dě potřeby bylo možné rozšířit na čtyři 
kolejiště. Na východ od hlavního nádra-
ží Stockholm Central přímo pod stanicí 
metra se bude nacházet takzvané Stock-
holm City. Haly obou podzemních stanic 
budou spojeny přímým eskalátorem do 
T-Centralen, důležitého uzlu metra, což 
významně zlepší spojení mezi trasami 
metra a linkami příměstské železniční 

Na vizualizaci vypadá vše v pořádku. 
jaká ale bude realita?  FOTO ARchiV čd

o 120 metrů. Pod nádražím totiž existu-
jí staré zavazadlové tunely, služební 
a další prostory, jejichž statika nemusí 
odpovídat nárokům na nová nástupiště.

Ze stavebních důvodů obdrželo kole-
jiště hlavního nádraží novou geometrii 
a tím nastal problém. Několikrát za se-
bou, vždy ve stejném oblouku na koleji 
číslo 10, vykolejil vlak InterCity. Problém 
se opakoval i u testovací jízdy, takže ko-
lej číslo 10 byla vyloučena z provozu. 
Jenže přechod na osmou kolej je pro ces-
tující časově náročný, což negativně 
ovlivňuje jízdní řád. Musí se proto ope-
rativně měnit vjezdové a odjezdové ko-
leje, což přerušuje všechny přípoje! 

Stavba na vodě
Kolik času bude třeba na výstavbu pod-
zemního nádraží, lze v současnosti jen 
odhadovat. Nejen proto, že na tuto vý-
stavbu je vyčleněno 4,5 miliardy eur, 
a to včetně rezerv, ale také proto, že se 

jde o šest kilometrů 
dlouhou dvoukolejnou 
trať vedenou tunely 
pod centrem města, 
která by umožnila 
přesměrování 
příměstských linek  
do podzemí.

V roce 2000 švédská vláda požádala 
stockholmský dopravní svaz Trafikver-
ket o návrh trvalého řešení problému, 
aby již v roce 2002 byla dokončena studie 
proveditelnosti nazvaná Citybanan. Jde 
o šest kilometrů dlouhou dvoukolejnou 
trať vedenou tunely pod centrem města, 
která by umožnila přesměrování pří-
městských linek do podzemí, čímž by se 
uvolnily tolik potřebné kapacity ve pro-
spěch stávajících povrchových tras. Plán 
byl formálně přijat v roce 2005, ale ná-
sledující rok po volbách nová koaliční 
vláda považovala projekt za příliš ná-
kladný. Ovšem mezi lidmi zvítězil ná-
zor, že tunel by byl nejekonomičtějším 
řešením, jak navýšit kapacitu na želez-
nici. V květnu 2007 proto vláda povoli-
la výstavbu Citybananu, k čemuž došlo 
v lednu 2009. Projekt financují švédská 
vláda, Trafikverket, město Stockholm 
a širší stockholmská aglomerace.

Vzniknou dvě nové stanice
Výstavba dopravního a servisního tune-
lu, které budou vedeny v hloubce deset až 
čtyřicet metrů, byla rozdělena na sedm 
dílčích úseků. Ty se liší finanční nároč-

Odenplan

City



česká republika

Poděbrady, hotel Bellevue-Tlapák ****
Seniorský pobyt – akční nabídka na vybrané termíny

Nástupy: 5. 5.; 12. 5.; 19. 5.; 26. 5.; 2. 6.; 9. 6.; 16. 6.; 23. 6.

5 nocí s polopenzí, 2x odpolední káva a zákusek, pitná kúra – minerální voda 
Poděbradka, vstupní lékařské vyšetření, 10 lázeňských procedur

Cena: 6 345 Kč; jednolůžkový pokoj 6 975 Kč

Poděbrady, hotel Bellevue-Tlapák ****
NOVINKA: Pohodový pobyt

2 noci s polopenzí, ruční masáž zad, uhličitá koupel v minerální vodě 
Poděbradka, plavání v bazénu s protiproudem, relaxační seance 
v solno-jodové jeskyni

Cena: 2 810 Kč

česká republika

h i S T o R i e10 h i S T o R i e

Zmizelá železniční Praha
na černobílých fotografiích

česká republika
česká republika

itálie
itálieSicílie – kouzelný ostrov slunce

Vlakový pobytovo-poznávací zájezd, 29. 8.–11. 9. 2013/9. 9.–23. 9. 2013

9x (10x) ubytování, 4x místenka, 2x lehátko T4 včetně příplatku k jízdence FIP, 
služby vedoucího zájezdu. Navštívíme to nejzajímavější – po cestě tam i zpět 
Řím, nejvyšší evropskou sopku Etnu, krásně situované pobřežní letovisko Ta-
ormina, ostrov Vulcano se známými a vyhledávanými bahenními lázněmi, 
město Agrigento, městečko Cefalu a Palermo.

Cena: 8 990Kč

itálie – zelený ostrov ischia
Vlakový pobytovo-poznávací zájezd, 11. 10.–20. 10. 2013

7 nocí s polopenzí, 4x místenka, vstup do hotelových termálních bazénů, 
2x lístek na trajekt, transfer, půldenní okruh ostrovem, dárek, služby vedoucí-
ho zájezdu. Pojeďte s námi poznávat a relaxovat!

Cena: 8 990 Kč

hustopeče u Brna, hotel centro ****
Termín: 1. 4.–30. 6. 2013, Jaro v akci

Cena: 1 990 Kč/os./pobyt; děti do 12 let na přistýlce za 620 Kč, 
pobyt Ne–Čt sleva 245 Kč/os./pobyt

Užijte si možnost 2 nebo 3 nocí za cenu dvou nocí!

2x/3x ubytování v dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 1 hodina denně zdarma 
ve wine wellness (saunový svět, whirlpool, Kneipova vinařská stezka, finské 
vědro), volný přístup na wi-fi, parkovné na hotelovém parkovišti

Františkovy lázně, lh Pawlik ****
Vodní radovánky v Aquaforu 1. 6.–1. 9. 2013

7 nocí s polopenzí, 5 lázeňských procedur (předepsaných lékařem), neomeze-
ný vstup do Aquafora, projížďka po městě Frantovláčkem, 2x vstup na minig-
olf, malé překvapení pro děti, dětský koutek a hřiště, vstup do parku Bohemi-
nimum v Mariánských Lázních

Cena: 8 750 Kč, pokoj Economy 7 450 Kč

Akce: 1 dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA na dvě dosp. osoby! Děti 0–5 let 
zdarma, 6–10 let 50% sleva.
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Pobočka: Praha hl. nádraží 972 241 861, provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

INZERCE

Probírání starých fotografií není je-
nom o nostalgii. Ze snímku starého 
padesát let se sice dozvíte, jak kdysi 

vypadalo místo, které třeba důvěrně zná-
te, ale především si lépe a v širším kon-
textu uvědomíte změny, které kolem vás 
neustále probíhají. Dopravní, ale i eko-
nomický vývoj hlavního města můžete 
posuzovat i podle právě vydané knihy 
v rámci cyklu Zmizelá Praha, která se 
zaměřuje výhradně na svět železnice, 
a to dokonce už ve druhém dílu. Ivo Mahel 
pro vás sestavil poutavou kolekci černo-

zace koridorové tratě podél Berounky na 
Smíchov a třeba i železniční spojení cen-
tra Prahy s letištěm v Ruzyni. Tak choďte 
často fotografovat, ať se mají příští gene-
race čemu divit. PeTR hoRálek

Fotografie z knihy jsme otiskli  
se souhlasem nakladatele.

měny se ale uskutečnily i v nedávné 
minulosti. Dnes už je to skoro k nevíře, 
že na pražské hlavní nádraží vedly od 
východu jen dvě jednokolejné tratě, z to-
ho jedna klikatá a druhá strmá. Přitom 
Nové spojení bylo otevřeno až v roce 
2009! Než bylo postaveno, rychlíky se 
ploužily v těsné blízkosti žižkovských 
domů a cestující se dívali, jak v osvíce-
ných bytech lidé večeří nebo se dokonce 
převlékají. Z bývalé tratě, která obsahu-
je i 303 metrů dlouhý tunel, se stala po-
hodlná stezka pro pěší a cyklisty.

máte zastávku na Spořilově?
Pohled do železniční minulosti Prahy ale 
není u konce. Stále probíhá pátrání po 
snímcích některých lokalit, které dříve 
vypadaly docela jinak, například za-
stávka na Spořilově (zanikla na počátku 
60. let) nebo úrovňový přejezd se zá vo ra-
mi přes Spojovací ulici v Libni. A budouc-
nost už klepe na dveře. V příštích dvou 
letech se zmodernizuje například zastáv-
ka v Klánovicích, postaví nová zastávka 
v Bubenči a v souvislosti s prodloužením 
metra vznikne přestupní terminál ve Ve-
leslavíně. Jednou snad přijde i moderni-

bílých fotografií, kterou náležitě vyba-
vil vysvětlujícími popisky. Na začátku 
knihy navíc máte pomůcku v podobě 
map, v nichž jsou zakreslena místa, kde 
byly publikované snímky pořízeny. As-
poň párkrát se k mapám určitě vrátíte, 
protože nebudete věřit vlastním očím. 

dramatické proměny 
Hned první fotografie z Hostivaře obsa-
huje kromě nádražní budovy jen louky, 
lesy a pole. Dnes je zde náměstí Josefa 
Marata s hustým silničním provozem 
a samozřejmě sídliště! Kniha ukrývá 
pár překvapení téměř pro každého. Na-
příklad zastávku (dříve stanici) v Hlubo-
čepích obklopuje les průmyslových zá-
vodů, které dávají tušit existenci vleček 
a velkou poptávku po přepravě nákladu 
po železnici. V současnosti má toto úze-
mí rekreační charakter (okraj Prokop-
ského údolí). Obyvatele Prahy 4 zase 
může šokovat, že trať okolo Kačerova 
dříve nevedla v tak hlubokém zářezu pod 
úrovní silnice jako dnes nebo že stanice 
v Braníku byla v šedesátých letech tře-
tím nejvytíženějším nádražím v hlav-
ním městě.

Výrazné úpravy terénu či budov si čas-
to vynutila výstavba dálniční sítě (posun 
stanice v Krči mimo hlavní obytnou zá-
stavbu) nebo tramvajové sítě (vznik za-
stávky v Modřanech). Dramatické pro-

krátce o titulu
•  Celý název knihy, která vyšla 

v rámci cyklu Zmizelá Praha, 
zní: Nádraží a železniční tratě, 
2. díl, Zaniklé, proměněné 
a ohrožené stavby na pražské 
periferii.

•  Autorem publikace a textů je 
Ivo Mahel, 212 černobílých fo-
tografií pochází ze soukro-
mých zdrojů i archivů velkých 
organizací (jeden snímek do-
dal i člen redakce železničáře 
Martin Navrátil).

•  Knihu o dvou stech stranách 
vydalo v dubnu 2013 Naklada-
telství Paseka.

SouTěŽ o TŘi kNihy
Nyní máte skvělou příležitost získat 
knihu zdarma. Stačí, když nám pošlete 
správnou odpověď na otázku: Ve kte-
rém roce jely poslední vlaky na pražské 
hlavní nádraží starým železničním tu-
nelem pod Vítkovem, kde dnes vede 
cyklo stezka? Pošlete nám e-mail na ad-
resu zeleznicar@cd.cz. Vaše odpovědi, 
včetně kontaktní adresy, přijímáme  
do 19. května včetně. Jména tří výher-
ců zveřejníme v Železničáři číslo 11.

Druhý díl fotografické 
publikace o proměnách 
tratí, stanic a zastávek na 
území hlavního města 
poskytuje milovníkům 
železnice pastvu pro oči. 
A někdy i pořádný šok, když 
například dnešní rekreační 
oblast na starých snímcích 
vypadá jako ráj průmyslu. 
Nebo když místo sídliště 
vidíte jen louku. Publikace 
tak názorně ukazuje, jakým 
dynamickým vývojem, byť 
ne vždy v pozitivním duchu, 
prošla Praha za uplynulá 
desetiletí.

Podél tratě ve Vysočanech jezdily trolejbusy  (rok 1966). Staré modřanské nádraží ve 20. letech 20. století. Stanice v Běchovicích v podobě po roce 1908. Tunelem pod Vítkovem dnes vede cyklostezka.
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Profesionální přístup 
na prvním koridoru
Obracím se na vás s prosbou o uve-
řejnění pochvaly pro zaměstnance 
Českých drah s osobním číslem  
01-0205. Svým profesionálním pří-
stupem nám zpříjemnil a ulehčil 
cestu vlakem. Konkrétně se jedna-
lo o spoj R624 Portáš na trase Olo-
mouc – Pardubice. Uvedený zaměst-
nanec nám pomohl s vyhledáním 
dalšího spojení a choval se velmi 
příjemně. Děkuji za celou naši sku-
pinu cestujících. PAVel huliNA

Pochvala je určena  
pro Davida Tyrnera z RCVD Praha.

Pendolino na trati 
do chebu je pohodlné
Velmi jsem uvítal nasazení souprav 
SC Pendolino na trať do Chebu 
a Františkových Lázní, zejména ne-
dělního spoje, který využívám na 
cestě do školy. Jízda je mnohem 
rychlejší a pohodlnější než jiným 
prostředkem veřejné dopravy. Dou-
fám, že přibudou další spoje, aby 
vaše služby mohlo využívat více lidí 
a aby se toto spojení dostalo více  
do povědomí. lukáŠ gold

Putování okolo okoře 
s historickým vlakem
Také letos se turisté vydali na vyty-
čené trasy pochodu „Do Okoře bez 
oře“. Vyšli z několika míst. Pořadate-
lé připravili starty v Kralupech, Záko-
lanech a v Noutonicích. Do cíle pod 
zříceninou hradu Okoř tentokrát do-
razilo celkem 834 účastníků. V roce 
1981 se přitom v cíli zaregistrovalo 
1 955 zájemců. Letos se pochod ko-
nal po čtyřicáté druhé. (Při jubilej-
ním 40. ročníku se podařila rekordní 
účast: 2 141 pěších i cyklistů.) Po-
vedla se i plánovaná přeprava části 
turistů historickým vlakem z Kralup 
do Zákolan a případně i Noutonic 
a zpět. Dobové osobní vozy a posu-
novací parní mašinku řady 213 (mís-
to historického motoráku Hurvínek) 
přistavili na kralupský peron nad-
šenci pro dopravní historii.

Parních lokomotiv uvedené linie 
213 bylo zkonstruováno devate-
náct. Vyrobeny byly v ČKD. První tři 
lokomotivy spatřily světlo světa 
v roce 1947 a jejich dodávka údajně 
směřovala do cukrovarů v Cerheni-
cích, Cetně a Postoloprtech. V roce 
1949 bylo vyrobeno šest lokomotiv, 
v roce 1954 dalších pět a stejný po-
čet i v roce 1955. Výhřevná plocha 
představuje 210 metrů čtverečních. 
Stroj disponuje dvěma parními vál-
ci. Jeho délka přes nárazníky činí 
13 975 mm. A právě jedna historická 
mašinka z této série odjížděla za 
velkého zájmu lidí první dubnovou 
sobotu z Kralup. JiŘí heRAiN

co takhle seriál 
o významu železnice?
Zasílám vám podnět, který by snad 
mohl zajímat příslušná kompetent-
ní místa. Rád bych inicioval vznik te-
levizního seriálu s názvem Česká že-
leznice moderní i půvabná. Navázal 
by na nedávný cyklus Tajemství že-
leznic s Martinem Dejdarem, který 
byl sice zajímavý a poučný, ale za-
měřený spíše nostalgicky, tedy na 
opuštěné tratě, chátrající budovy, 
neúspěšné projekty apod. Jako by 
chtěl v obecenstvu upevňovat ten 
nevhodný a hlavně nepravdivý ob-
raz železnice, že snad vlaky už do 
moderní doby nepatří. 

Naše železnice sice nemůže ohro-
movat vysokorychlostními tratěmi 
a rekordy, nicméně za uplynulých  
23 let vykázala vynikající pokrok. 
Má také velkou a skvělou tradici 
a navíc je půvabně zasazena do 
krásné krajiny. O tom všem by měl 
být nový seriál! Jednotlivé náměty 
na díly by mohly být následující:  
1. Naše elektrické lokomotivy (od 
nejstarších po řadu 380 včetně re-
konstruovaných strojů ČD Cargo), 
2. Náš dieselový lokomotivní svět,  
3. Naše koridory (včetně perspekti-
vy vysokorychlostních tratí), 4. Tra-
dice naší páry, 5. Výzkumný Ústav 
Železniční, 6. Starší a novodobá ná-
draží, 7. Tradiční i novodobá osobní 
vozba (od Masarykova vozu po Re-
gioPantera), 8. Nákladní doprava,  
9. Integrované dopravní systémy, 
10. Železnice jako ekologický, bez-
pečný a pohodlný způsob dopravy. 
Seriál by hlavně měl zlepšit „duševní 
vztah“ naší veřejnosti k železnici.  
 oldŘich heŘmANSkÝ

PoŠTA

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

kŘíŽoVkA
J. Tuwim (1894–1953) – polský básník, překladatel: Toho, kdo má ŠTěSTí, mŮŽeTe TŘeBA hodiT do Vody – ... (dokončení v tajence).
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Někdy je mně 
připisována zásluha  
za to, že jsem vlak 
zpomalil a nestala se 
tak větší hromada,  
jak se slangově říká 
těžkým nehodám. 
K tomu bych dodal,  
že moje reakce byla 
vypěstovaná léty jízdy.

Lokomotiva 151.008  
a 8. 8. 2008. Magické 
osmičky navždy 
změnily život Jiřímu 
Šindelářovi, který snad 
zázrakem přežil jednu 
z nejstrašnějších 
železničních katastrof 
v novodobých dějinách 
České republiky. 
Zkušený strojvedoucí 
se snažil v poslední 
chvíli zbrzdit rozjetý 
spoj EC Comenius před 
padajícím mostem ve 
Studénce. Bylo ale 
pozdě, nehoda si vyžádala 
mrtvé i zraněné. Jiří Šindelář 
sice z ČD odešel, železnici 
má však stále před sebou. 
V současnosti pracuje jako 
starosta středočeské obce 
Strančice, kudy neustále 
projíždějí CityElefanty.

PieTA. Když se v srpnu roku 2011 odhaloval na místě železničního neštěstí ve Stu-
dénce pomník, jiří šindelář uctil památku obětí.  FOTO iVAN SkuliNA

oSoBNoST. jiří šindelář dnes pracuje jako starosta obce Strančice.  FOTO AuToR

kundy na útěk do strojovny, kdyby se 
něco objevilo za nejbližším obloukem. 
Ve Studénce stihl použít rychlobrzdu, 
což mu zachránilo život. A možná i ně-
kterým dalším.

Po nehodě jel Jiří Šindelář poprvé vla-
kem až za rok. Do osmdesátikilometro-
vé rychlosti byl v pohodě, ale jak vlak 
zrychloval, začal v něm narůstat jakýsi 
zvláštní neklid, možná strach. „Tyto 
pocity jsem naštěstí již překonal a mo-
hu jezdit ve vlacích bez jakýchkoli pro-
blémů. Je to dobře, protože železnici po-
měrně intenzivně používám, i když na 
dráze nepracuji,“ říká.

Jako starosta stále něco shání
Jiří Šindelář ale nežije minulostí. Jako 
starosta Strančic má plnou hlavu povin-
ností a zodpovědnosti. Jak sám říká, jeho 
největší práce je něco sehnat. Od mate-
riálu po řemeslníky, stavební firmy, fi-
nance až třeba po meliorační trubky. 
„Například nyní vyhlašujeme výběrové 
řízení na firmu, která nám co nejkvalit-
něji, ale zároveň nejlevněji – a to je vždy 
největší oříšek – postaví chodníky a sou-
časně kus školní budovy, kterou potře-
bujeme rozšířit o čtyři školní třídy,“ vy-
světluje a ihned si postěžuje na nový 
zákon o veřejných zakázkách, který by 
podle něj měl platit pro velké státní in-
stituce, ale ne pro malé obce.

Strančice mají včetně šesti přidruže-
ných vesniček lehce přes dva tisíce oby-
vatel. Za posledních deset let tu počet 
lidí vzrostl, za což může velká výstavba 
nových rodinných domů a pohodlná 
příměstská doprava. CityElefantem se 
dostanete do centra Prahy za 32 minut, 
navíc s půlhodinovým taktem! Ve špič-
kách pracovních dní někdy jezdí osobní 
vlaky i po deseti minutách. Před dvěma 
lety obec odkoupila od Českých drah 
pozemek u nádraží, kde má vzniknout 
záchytné parkoviště Park and Ride. 
Podle Jiřího Šindeláře ten, kdo nemusí, 
ze Strančic do Prahy po silnici nejezdí.  
„Auto mobilem může taková cesta trvat 
ve špičce kvůli zácpám i hodinu. Navíc 
pak vzniká problém, kde v Praze zapar-
kovat. Výborné železniční spojení 
a čerstvý vzduch – to jsou naše obrovské 
devízy.“ mARTiN hARák

Ipřes osobní trauma spojené s tragédií 
u Studénky na dráhy nezanevřel. „Cí-
tím se ve svém srdci stále železničá-

řem!“ zdůrazňuje Jiří Šindelář, který na 
dráze pracoval úctyhodných třicet šest 
let a stále zůstává životním optimistou. 
Začínal v pražských Vršovicích na mo-
torové trakci, kde vystřídal všechny ty 
Hektory, Čmeláky, Zamračené. Později 
se dostal na elektrickou vozbu. „Vyjma 
mašin střídavé trakce jsem měl v rukou 
takřka všechny stejnosměrné a dvou-
systémové stroje. Proto se mi po řízení 
stýská. Nicméně několikrát do týdne si 
v noci zajezdím na známých, ale i úplně 
neprojetých tratích. Ale už jen ve svých 
snech,“ říká s úsměvem.

delných schůzkách. Je zajímavé, že de- 
bata není jednostranná, tedy jen o ma-
šinách, ale kolegy ze železnice poměrně 
hodně zajímá politické dění a práce 
v samosprávě, takže si přátelskou for-
mou vyměňujeme svoje vzájemné zku-
šenosti,“ uvádí Šindelář.

Stihl použít rychlobrzdu
Život pro něj jde dál i po Studénce, ale 
tragédii z hlavy již těžko vytěsní. „Ně-

komu vyššímu, který je nad námi, stále 
děkuji, že jsem tu nehodu přežil. Někdy 
je mně připisována zásluha za to, že 
jsem vlak zpomalil a nestala se tak větší 
hromada, jak se slangově říká těžkým 
nehodám. K tomu bych snad jen dodal, 
že moje reakce byla vypěstovaná léty 
jízdy,“ říká už bez emocí. Dlouholetá 
praxe mu tehdy přišla vhod, protože si 
ještě před nehodou mnohokrát v duchu 
přehrával modelové situace a řešil se-

JiŘí ŠiNdeláŘ
Po absolvování Středního odborné-
ho učiliště železničního v Praze na 
Spořilově v roce 1972 odešel po zá-
kladní vojenské službě do bývalého 
Lokomotivního depa ČSD Praha- 
-Vršovice. Tam začal jezdit nejprve 
jako pomocník, později jako strojve-
doucí na motorové trakci. Posléze 
přešel do depa Praha střed, kde zů-
stal věrný elektrické trakci v náklad-
ní i osobní dopravě. V aktivní službě 
byl do 8. srpna 2008. Po delší pra-
covní neschopnosti, způsobené zra-
něními při nehodě u Studénky, byl 
v listopadu 2010 zvolen za SNK 
Stránčic a přidružených obcí do 
místního zastupitelstva. Vzhledem 
k tomu, že byl lídrem kandidátky, 
která získala 52 procent hlasů, pra-
cuje nyní jako starosta Strančic.

Život po Studénce:
ze strojvedoucího starostou

O dění na železnici ho informují ka-
marádi a kolegové, kteří jsou v aktivní 
službě. „S těmi se jednou za čas setkává-
me – i s našimi manželkami – na pravi-



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090
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