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T I T U L N Í  F O T O

Autor: Michal Málek

Ve stanici Harrachov není paní zima na sněhovou  
nadílku nikdy skoupá. Pro motorové vozy řady 840  
však nepředstavuje žádnou překážku.

4–6 Kaleidoskop
 Dění na železnici ve zkratce

7–9 Rozhovor
 S předsedou představenstva společnosti 
 ČD - Telematika Janem Hobzou

10–14 Zpravodajství
 Aktuální dění nejen na ČD

15–19 Téma
  Co přinese nový jízdní řád v regionech? 
  Přibude spojů s wi-fi i nových vozidel.

20–21 Dceřiné společnosti
   VUZ loni dovršil vstup na slovenský trh  
   prostřednictvím dceřiné společnosti 
                            VUZ Slovakia. Jaké služby poskytuje?

22–23 Provoz a technika
 Cesta z Prahy do Českých Budějovic 
 od nového jízdního řádu opět zrychlí.

24–25 Lidé a příběhy
 Vlakvedoucí Julie Šodková se železnicí 
 srostla způsobem téměř definitivním. 

26  Zahraničí
 V Německu začne příští rok fungovat  
 Deutschland ticket. Přijde na 49 eur.

33–37  Cestopis
  Vypravili jsme se prozkoumat pravý 
  přeh Berounky, hned kousek za Prahou.

O S O B N O S T I  Ž E L E Z N I Č N Í H O  S V Ě TA

Jindřich Bek

Narodil se v rodině Václava a Anny Bekových. Obecnou školu 
absolvoval v Polubném, dnešním Kořenově. Na podzim 1943 
nastoupil na obchodní akademii v Chocni, nicméně od srpna 1944 
do května 1945 byl nuceně nasazen ve výtopně v České Třebové. 
Maturoval v červnu 1948. V letech 1959 až 1960 studoval na Fakultě 
dopravní ČVUT v Praze. Po jejím přemístění do Žiliny absolvoval 

* Narození 13. června 1927

† Úmrtí 7. prosince 1992

   Národnost česká

   Povolání spisovatel, železniční odborník, 
technik 

Patřil mezi přední odborníky na historii železnice. 
Zaměřoval se nejen na provozní problematiku, ale 
především na stroje. Je autorem známých publikací 
Atlas lokomotiv, které jsou ceněny odborníky. 
Přispíval odbornými články i do měsíčníku 
a později týdeníku Železničář.  

Foto: Wikipedia, archiv redakce

Zemřel  
Jan Bukač

Ve věku 83 let zemřel po ne-
moci v sobotu 5. listopadu 
ing. Jan Bukač. Po absolvování 
vysoké školy dopravní v roce 1963 celou svou profesní 
kariéru prožil v různých funkcích na železnici. Působil 
mimo jiné i jako ekonomický náměstek generálního 
ředitele Českých drah.  Svou práci měl velmi rád, vážil 
si svých kolegů a spolupracovníků a respekt měl také 
u vedení podniku. Na jeho životní optimismus a lásku 
k lidem budeme stále vzpomínat. 



Vážení kolegové, zákazníci  
a fanoušci železnice, 

na začátku roku jsme doufali, že po odeznění pan-
demie koronaviru se postupně vrátíme k obvyklé-
mu životu. Nakonec nás všechny čekalo možná ješ-
tě náročnější období. Ale i když jsme řešili, kde 
vezmeme peníze na investice, na drahé energie, to-
pení a prakticky všechny vstupy, nezůstali jsme 
stát na místě. České dráhy se dál mění. Máme am-
bici být tím, kdo na české železnici udává trendy 
v kvalitě služeb a v oblasti zavádění moderních 
technologií. Troufám si říct, že už dnes v některých 
ohledech šlapeme na paty kolegům v zahraničí. 

V jízdním řádu 2022/23 například vypravíme den-
ně skoro dva a půl tisíce spojů, ve kterých se lze 
zdarma připojit k wi-fi. Kdo z vás jezdí vlakem 
po Evropě, potvrdí, že to v okolních státech opravdu 
není běžné. Abychom zajistili snadnější průchod 
mobilního signálu do interiéru vlaků, testujeme 
na lince Praha – Vídeň opakovač mobilního signá-
lu. Pokud se osvědčí, postupně ho instalujeme 
do ucelených jednotek dálkové dopravy. Díky tomu 
budeme po Německu a Rakousku teprve třetí zemí 
ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost 
mobilního signálu pro telefonování a přenos dat 
uvnitř vlaků samozřejmostí. Pokročilé technologie 
jsou také integrální součástí vybavení nejnovějších 
vozidel. Například InterJety na spojích do Chebu 
mají speciální okna propouštějící signál a bezdrá-
tové nabíječky. Je pochopitelné, že takto vysoká 
úroveň služeb se v síti našich spojů šíří postupně. 
Už teď pro nás ale konsorcium Siemens – Škoda vy-
rábí 180 dálkových vozů, které budou technologicky 
ještě vymazlenější než zmíněné InterJety. První by-
chom měli dostat za rok v prosinci. 

Další posun, tentokrát ve zjednodušení odbave-
ní, jsme veřejnosti představili nedávno. V současné 
době polovinu jízdenek tarifu ČD nakoupí lidé přes 
e-shop nebo aplikaci Můj vlak. Rozhodli jsme se to-
ho využít a motivovat také ostatní, aby tuto cestu 
vyzkoušeli. Vždyť proč se vzdávat automatického 
vyplacení odškodnění za zpoždění nebo jednodu-
chého pořízení jízdenky kdykoliv a odkudkoliv, 
když k tomu stačí chytrý telefon?

Mimochodem, aplikaci Můj vlak má aktuálně 
v mobilu jeden milion cestujících. Každý z nich 
nám od teď může díky online hodnocení cesty po-
slat zpětnou vazbu, kterou my využijeme k identifi-
kaci systémových problémů a k zajištění nápravy. 

A to je trend, který bychom chtěli udržet. Využít 
nové technologie k větší efektivitě a ke zvýšení spo-
kojenosti cestujících. Být pro ně nejen první, ale 
zároveň nejlepší volbou. Potom i naše práce bude 
dávat větší smysl a bude nám přinášet uspokojení. 

Děkuji vám všem, že využíváte naše služby, že 
nám držíte palce, a všem zaměstnancům za to, že 
nám pomáhají budovat dobré jméno Českých drah, 
byť to není vždy jednoduché. Přeji vám krásné vá-
noční svátky, zdraví a samozřejmě hodně šťastně 
ujetých kilometrů ve vlacích Českých drah. 

Michal Krapinec 
předseda představenstva 
Českých drah

S L O V O  Ú V O D E M

v letech 1960 až 1965 obor elektrická 
trakce a energetika v dopravě na Vysoké 
škole dopravní.  

V červenci 1959 začal pracovat 
v lokomotivním depu Děčín jako technik, 
po složení zkoušek jako technik provozu 
a školař lokomotivních čet. Roku 1961 
byl přeložen k Železniční škole práce 
v Ústí nad Labem. V obvodu  dep Ústí nad 
Labem a Děčín školil strojvedoucí všech 
trakcí. Díky své vysoké odbornosti byl 
počátkem roku 1964 pozván k pohovoru 
na ministerstvo dopravy Služba 12 
(později Odbor 12) a od 15. 7. 1964 se stal 
zaměstnancem tohoto úřadu. 

Od počátku 60. let 20. století přispíval 
do měsíčníku a později týdeníku Železničář. 
V letech 1961 až 1967 byl členem jeho 
redakční rady. Psal i populárně-vědecké 
články do mnoha dalších časopisů. 

Od první poloviny 60. let spolupracoval 
s Národním technickým muzeem. 

S kolegy vypracoval sbírkový plán 
parních, elektrických a motorových 
železničních vozidel. Dne 12. 6. 1967 
byla uzavřena mezi ČSD a NTM dohoda 
o vzájemné spolupráci. Šlo o kapacitní 
možnosti údržby vybraných exponátů, 
jejich uložení do krytých hal a o finanční 
zabezpečení.

V 70. a 80. letech se podílel 
na organizaci práce v čelákovickém 
depozitáři NTM a ve spolupráci s klubem 
modelářů z Trutnova na pořádání letních 
táborů. Organizoval účast parních 
lokomotiv ČSD v roce 1986 na oslavách 
150 let železnice v Rakousku, o tři roky 
později spolupracoval na uspořádání oslav 
150 let železnice v Československu. Byl 
členem vědecké rady NTM, kterým zůstal 
i po odchodu do důchodu v roce 1988.
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K A L E I D O S K O P

České dráhy 25. listopadu zahájily zkušební provoz v elektrické trakci pod dohledem ev-
ropského zabezpečovacího systému ETCS na trati z Olomouce do Uničova. Přibližně 
během měsíce se musí připravit na výhradní provoz. Zkušební provoz je zajištěn až 
na šesti spojích denně lokomotivami řady 362 WTB v čele klasických souprav. Ty 
společně s nově dodanými elektrickými jednotkami RegioPanter řady 650.2 zabez-
pečí provoz od 1. ledna 2023, kdy se na trati Olomouc – Uničov spustí provoz pod 
výhradním dohledem ETCS. Půjde tak o první trať v ČR obsluhovanou ČD, kde bu-
dou vypravována pouze vozidla vybavená tímto nejmodernějším zabezpečovacím 
systémem. V roce 2023 pak převezmou dopravu na této trati úplně nové třívozové 
jednotky RegioPanter řady 640.2. Průběžně jsou proškolováni také strojvedoucí, kteří 
obsluhují lokomotivy řad 162 WTB a 362 WTB a elektrické jednotky RegioPanter 650.2 
v provozních střediscích v Olomouci, České Třebové a Plzni. Ke konci roku bude na ČD více 
než stovka strojvedoucích s odbornou způsobilostí pro provoz pod dohledem ETCS.  

České dráhy zahájily provoz 
v elektrické trakci na Uničovce

Bratislava hostila 3. a 4. listopadu první den historicky první Česko-slovenskou železniční 
konferenci. Sešli se zde odborníci z oboru, zástupci dopravních institucí obou zemí i hlavní 
subjekty v podnikání v segmentu kolejových vozidel a technologií infrastruktury. Pořa-
datelem akce, kde se řešila zejména budoucnost železnice, byla VUZ Slovakia a naše 
dceřiná společnost Výzkumný Ústav Železniční. Hosty v sále a řečníky na konferenci 
hned první den přivítal předseda představenstva VUZ Martin Bělčík. Hlavní témata 
1. Česko-slovenské železniční konference byla budoucnost české a slovenské želez-
niční sítě, osud regionálních tratí a realita VRT, role železnice v době evropského 
předsednictví, změny v legislativě a dopady energetické krize. Hovořilo se i o nej-
novějších trendech ve vývoji kolejových vozidel a vlakovém zabezpečení či o mo-
derních technologiích pohledem dopravců a správců infrastruktury. Nechyběla 
ani diskuze o ETCS a jeho alternativách a doplňcích pro vedlejší tratě. Vystoupil ta-
ké předseda představenstva ČD Michal Krapinec. 

VUZ uspořádal první Česko-slovenskou železniční konferenci

Text: Vít Čepický, Petr Slonek, redakce | Foto: autoři, archiv ČD, Autonapůl, duveryhodneznacky.cz, IDSOK, Správa železnic

Mezi nejoblíbenější tři skupiny odměn za cestování vlakem 
patří kromě slev na kulturu a vlastní produkty Českých 
drah také sleva na jízdu carsharingem. Za dva roky spo-
lupráce mezi ČD a družstvem Autonapůl zvolili sdílející 
jedinci slevu dohromady 1 134krát. Patrný je také 
trend, kdy lidé kombinují cestu veřejnou dopravou 
na delší vzdálenosti s využitím sdíleného auta 
na posledních pár kilometrů do cíle své cesty. 
Stačí, aby se online registrovali do systému, vy-
brali si auto z až šesti kategorií podle velikosti 
a komfortu. V koncové stanici si jej aplikací 
v telefonu vyzvednou a jedou. Cestující ČD si 
tento benefit oblíbili. „Odměny v programu ČD 
Body nabízíme v několika kategoriích a po našich 
vlastních produktech a slevách na kulturu jsou vou-
chery na sdílená auta třetí nejoblíbenější kategorií od-
měn. Carsharing považujeme za doplňkovou službu na-
vazující na železnici v rámci první a poslední míle,“ řekl ře-
ditel Odboru dálkové dopravy ČD Petr Vondráček.

Lidé využívají slevu na sdílená 
auta za cesty vlakem
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Prodej knižních jízdních řádů Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje (IDSOK) pro rok 2022/2023 začne 7. 12. 

2022. K zakoupení je k dispozici celkem pět oblastních jízdních 
řádů pro Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko 

a Jesenicko a také regionální vlakový jízdní řád. Obsahem 
knižních jízdních řádů jsou spoje Integrovaného dopravní-

ho systému Olomouckého kraje. Prodejní místa těchto 
knižních jízdních řádů naleznete na webových strán-

kách idsok.cz v sekci jízdní řády a prodejní místa kniž-
ních JŘ. Vytištěno a na prodejní místa distribuováno 

bylo celkem 5 000 brožur autobusových jízdních 
řádů IDSOK 2022/2023 a 2 520 brožur vlakových 
jízdních řádů 2022/2023. U autobusových jízd-
ních řádů se počet výtisků pro jednotlivé oblasti 

liší, nejvíce se prodává brožur pro Olomoucko, a to 
1 910 kusů. Pro oblasti Jeseník jich je 405, pro Pros-

tějov 365, pro Přerov 1 065 a pro Šumperk 1 255 kusů. 
Na titulních stranách autobusových knižních JŘ se letos 

objevily rozhledny, na titulní straně JŘ železniční dopravy 
IDSOK je elektrická jednotka řady 640 – RegioPanter.

Začíná prodej knižních jízdních řádů IDSOK

KE STAŽENÍ
od ledna 2023

Po těžké nemoci zemřel 18. listopadu ve věku 
pouhých 44 let vedoucí 2. oddělení tištěných a in-

ternetových periodik, šéfredaktor magazínu ČD 
pro vás a bývalý šéfredaktor Železničáře Václav Ru-

beš. Dráze zasvětil prakticky celý svůj život, před ná-
stupem do redakce působil dlouhá léta jako výpravčí 

ve velkých severočeských stanicích. V roce 2010 se stal 
součástí týmu komunikace Českých drah jako redaktor ča-

sopisu Železničář. Ten pak jako šéfredaktor vedl od podzimu 
2013 do jara 2016. Od dubna 2016 až do současnosti stál v če-

le magazínu ČD pro vás a podílel se i na dalších komunikačních 
projektech Českých drah. Kromě vlaků bylo jeho další velkou 
zálibou létání a motorismus. 

Koordinátor IDSOK přichází s dlouho očekávanou mobilní aplikací MobilOK new, která cestujícím přináší pohodlnější odbavení a usnadňuje 
tak cestování v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Nová mobilní aplikace pro jednodušší nákup jízde-
nek bude dostupná od 1. ledna 2023. MobilOK new je upgradem mobilní aplikace MobilOK a pro uživatele je připravena přívětivější aplikace 
s řadou nových funkcí. Všechny procesy se odehrávají v rámci stažené aplikace, nedochází tak k přesměrování na webový prohlížeč či  
e-shop IDSOK. Kromě nákupu všech typů časových jízdních dokladů je možné si zakoupit i jednotlivé jízdné. Mezi další novinky patří také 
možnost vyhledání spojení včetně okamžitého nákupu patřičného jízdního dokladu. I v této aplikaci, podobně jako v e-shopu IDSOK, mohou 
cestující vrátit elektronickou časovou jízdenku kdykoli před začátkem platnosti nebo v jejím průběhu. Podobně jako v CestujOK má uživatel 
aplikace možnost zobrazit aktuální informace o spoji, zjistit zpoždění nebo jeho aktuální polohu.   

Důvěru zákazníků je obtížné získat a ještě náročnější je si ji udržet. Českým 
drahám se to podařilo. Podle výsledků nezávislé ankety zaměřené na spo-
třebitelskou důvěru v rámci programu Důvěryhodné značky ČD obhájily 
loňské prvenství v kategorii poskytovatelé dopravních služeb. Hlaso-
vání se v letošním již osmém ročníku zúčastnilo na 4 000 spotřebite-
lů po celé republice a vybírali z více než 900 značek v různých obo-
rech. Vedle Českých drah obdržela ocenění například automobil-
ka Škoda, Skupina ČEZ, Pilsner Urquell, T-Mobile, Generali Česká 
pojišťovna nebo Kofola. V každé kategorii přitom mohla být 
nejdůvěryhodnější pouze jedna značka, což zaručuje, že oceně-
né brandy jsou skutečně silné a důvěryhodné. Slavnostní vyhlá-
šení Nejdůvěryhodnějších značek 2022 se uskutečnilo v rámci ga-
lavečera 10. listopadu v Autoklubu ČR v Praze.

Zemřel Václav Rubeš

Aplikace MobilOK má novou verzi

ČD získaly prestižní ocenění
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Správa železnic hodlá v roce 2024 zahájit modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. Je důležitý pro 
osobní i nákladní železniční dopravu. Poslední zásadní rekonstrukci podstoupil v 50. letech minulého 
století. Díky modernizaci se zvýší traťová rychlost, čímž se zkrátí jízdní doby vlaků a zlepší se komfort 
a bezpečnost cestujících. Stavba bude největší ucelenou modernizací železničního uzlu v síti SŽ. Celkové 
investiční náklady organizace předpokládá ve výši 11,9 miliardy korun, znovu je upřesní v roce 2023 z doku-
mentace pro stavební povolení. Stavbaři opraví nástupiště, která 
budou mít bezbariérový přístup, a zastřešení, vznikne i nový infor-
mační systém. Současný podchod se prodlouží a tím nahradí už 
dosluhující stávající. Další podchod v jižní části nahradí lávka 
přes kolejiště. Zvýšení bezpečnosti zajistí nové staniční zabez-
pečovací zařízení. Stanice bude zapojena do dálkového ovlá-
dání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Mezi Pardubicemi a Stéblovou 
se jezdí po dvou kolejích
Na trati mezi Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Stéblovou 
skončila další významná fáze její modernizace. Stavbaři předali 
do užívání nově vybudovanou traťovou kolej a vlaky díky tomu 
od poloviny listopadu zde opět jezdí v dvoukolejném provozu. Cestujícím slouží také 1. nástupiště v Rosicích. 
Práce za téměř 2,7 miliardy korun budou dokončeny příští rok. Po rekonstrukci stanice Stéblová je dokončená 
už i výstavba zcela nové zastávky Stéblová obec. Fungovat začne s prosincovou změnou jízdního řádu. Původní 
kolej dříve jednokolejného úseku o délce 7,5 km prošla kompletní rekonstrukcí během čtyřměsíční výluky 
na přelomu letošního jara a léta. Na trati mezi Pardubicemi a Stéblovou se uskutečnila obnova trakčního vede-
ní a mostních objektů. Modernizace přispěje ke zvýšení traťové rychlosti. Po zprovoznění zabezpečovacího 
systému ETCS, plánovaném na rok 2024, budou moci vlaky v úseku jezdit rychlostí až 160 km/h. Další zrychlení 
přinese zprovoznění dvoukolejného mostu přes Labe mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím. 

Cestující si mohou nově zakoupit jízdenky v odbavovací hale pražského vysočanského nádraží, kte-
ré prochází kompletní rekonstrukcí. Správa železnic listopadu otevřela novou odbavovací halu 

s pokladnami Českých drah a zázemím pro cestující. Nová hala nahrazuje nádražní budovu, kte-
rá byla nevhodně umístěna uprostřed kolejiště. Vznikla na úrovni původního podchodu z Paří-

kovy ulice. Právě z něj stavbaři v budově využily řadu fragmentů. Například původní dlažba 
podchodu posloužila jako obklad laviček, dalším zachovaným prvkem je kamenný portál, 
který je nově součástí exteriéru objektu. Zajímavou částí odbavovací haly je i její zatravněná 
střecha, což přináší řadu výhod, jako je absorpce škodlivin ze vzduchu, produkce kyslíku, sní-

žení prašnosti a redukce výkyvů teplot. Přestavba stanice Praha-Vysočany je součástí moder-
nizace 15 km dlouhého úseku do Mstětic. Rekonstrukce potrvá do května 2023.

České dráhy uvedly v říjnu do plného provozu 
v železniční stanici Nezamyslice v blízkosti 
nádražní budovy nové parkoviště ČD Par-
king. To nabízí parkování zdarma na 10 
místech. V Olomouckém a Zlínském 
kraji byly už dříve revitalizovány plochy 
některých parkovišť ČD Parking v rámci 
pravidelné údržby. V současné době do-
plňková služba ČD Parking umožňuje par-
kování zdarma na celkem 37 místech republi-
ky, u dalších šesti nádraží nabízejí České dráhy 
ve svém e-shopu rezervaci parkovacích míst 
za zvýhodněnou cenu. Kromě toho v Praze v Ga-
rážích Muzeum, Plzni a České Třebové jsou k dispo-
zici místa ve velkokapacitních parkovacích domech 
poblíž hlavních nádraží. Služba ČD Parking je vhodná 
pro ty, kteří se rozhodnou při cestě kombinovat vlak a vlastní automobil. 
Díky ní výhodně zaparkují u vybraných nádraží na území celé ČR a zbytek 
cesty v klidu a bez starostí absolvují některým ze spojů ČD.   

Železniční uzel Česká Třebová čeká modernizace za miliardy

Ve Vysočanech začala fungovat nová pokladna Českých drah

Přibyla parkovací místa u dalšího 
nádraží, nově v Nezamyslicích
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Redakce  |  Foto: ČD - Telematika

S jakými cíli jste nastupoval  
do vedení ČD - Telematiky?
Do ČD - Telematiky jsem přestoupil z ne-
drážního prostředí. Celý profesní ži-
vot jsem se věnoval IT a jeho řešením 
pro státní správu. Takže mým hlavním 
osobním cílem bylo a stále je mít co nej-
rychleji co nejlepší znalost nového pro-
středí. Naštěstí mám kolem sebe spous-
tu kolegů, kteří mě v tom nenecháva-
jí plavat, za což jsem jim vděčný. Vy se 

ale spíše ptáte na pracovní cíle, a ty jsou 
na obecné úrovni jednoduché. Naše spo-
lečnost stojí před zásadním strategic-
kým rozhodnutím: zda ČD - Telematika 
bude klíčovým stavitelem a provozova-
telem sítí nejen v prostředí železnice, 
ale i v rámci širší státní správy, nebo 
zda budeme hledat naši přidanou hod-
notu v jiných oblastech, jako správa IT, 
bezpečnost nebo inovace kolejových vo-
zidel. Vyřešit tuto otázku je cíl číslo jed-
na. Číslo dva a tři jsou obchodní úkoly. 
Přinést do ČD - Telematiky nové zakázky 

z vnějšího prostředí a dosáhnout co nej-
lepších ekonomických výsledků. 

Bylo nutné s ohledem na energetickou 
krizi nějak zasahovat do fungování  
společnosti? 
Jako všichni i my méně topíme, méně 
svítíme a méně klimatizujeme. Také 
plánujeme alternativní zdroje napáje-
ní především pro naše velké datacent-
rum v Praze. V případě některých našich 
energeticky náročných služeb budeme 
nuceni adekvátně navýšit cenu. Záro-

ČD - Telematice se daří, 
zvýšení nákladů unese
Do čela dceřiné společnosti Českých drah ČD - Telematika nastoupil Jan Hobza v srpnu letošního roku 
a byl to pro něj skok do dobře rozjetého vlaku. I přes obecně nepříznivou situaci v důsledku pandemie 
COVID-19 a ruské vojenské agrese na Ukrajině je pro společnost rok 2022 v dobrém smyslu rekordní. 
„Jsme ekonomicky velmi stabilní firma,“ ujišťuje Hobza v rozhovoru. V něm dále popisuje zásadní 
důležitost projektu instalace vlakového zabezpečovače ETCS nebo plány na další rozvoj ČD - Telematiky.

R O Z H O V O R
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veň ale pomáháme dodatečnými odměnami na-
šim zaměstnancům unést rostoucí inflaci v jejich 
domácnostech. Výhodou v této situaci je, že ČD - 
Telematika je ekonomicky velmi stabilní firma, 
a ačkoli se nám v příštím roce zvýší fixní nákla-
dy, uneseme to. Žádná zásadní opatření nebo změ-
ny ve fungování společnosti tedy neplánujeme. 

Na jaké projekty se v rámci podnikání  
hodláte zaměřit nejvíce?
Síla naší společnosti je především v budování 
a správě optických sítí. Budeme tyto služby do-
dávat nejen do skupiny železničních firem a úřa-
dů, ale rádi bychom překročili hranici drážní-
ho tělesa a výstavbu a správu sítí zajišťovali i pro 
další, především státní zákazníky. Až po nástu-
pu do ČD - Telematiky jsem si uvědomil, jaký 
potenciál v této oblasti naše firma má 
a jak velký je potenciál trhu.
Dále budeme určitě rozvíjet pro-
jekt ETCS. Máme za sebou 
už první úspěšně dodané 
řady lokomotiv se zpět-
nou instalací zabezpe-
čovače a náš tým, který 
ETCS projekty vede, má 
schopnosti a potenciál 
dále růst. V tuto chvíli 
máme v České republi-
ce nasmlouvanou rea-
lizaci instalace do šes-
ti řad lokomotiv s poten-
ciálem pro další zakázky 
a rádi bychom s ETCS vy-
razili i za hranice České re-
publiky. Také se chystáme na-
bízet našim zákazníkům ino-
vativní technologie pro kolejová 
vozidla, jako jsou opakovače GSM signálu, chyt-
rá média nebo kybernetická bezpečnost vozidel.
Třetí oblastí budou telekomunikační služby s vyš-
ší přidanou hodnotou. Kromě běžných datových 
služeb na našich sítích bychom chtěli našim zá-
kazníkům nabízet celou škálu služeb v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti. Od ochrany proti DDoS 
útokům a dalším hrozbám až po dohled a moni-
toring, případně zajištění síťové bezpečnosti. 

Za klíčové pro další úspěch firmy považujete  
rozvoj kompetencí v oblasti telekomunikačních 
služeb a kybernetické bezpečnosti a poskytování 
služeb datových center. Daří se to naplňovat?
Děkuji za otázku, daří. Hlavní roli zde hraje pro-
jekt ČDT-Net. Je to řešení, které našim zákazní-
kům zajišťuje bezpečnou a monitorovanou sí-
ťovou konektivitu. To je zcela zásadní stavební 
kámen pro budování jakéhokoli bezpečného IT 
řešení. Většina současných kyberútoků se zamě-
řuje na přetížení serverů formou četných dota-
zů, odvedení pozornosti a napadení serverů kli-
enta malwarem. Pokud je takový útok úspěšný, 
může trvat i měsíce, než zákazník zjistí napade-
ní, a za takovou dobu může dojít ke zcela fatálním 
škodám. Klíčovou roli hraje schopnost čelit těmto 

útokům přímo na přechodovém síťovém perime-
tru. Přesně takovou službu poskytuje ČDT-Net.

Co můžete v rámci kybernetické bezpečnosti  
zákazníkům nabídnout?
Již nyní jsou v ČDT-Netu implementovány ochra-
ny před ransomwarem a DDoS útoky, ochrana 
obsahu a další bezpečnostní opatření. Plánuje-
me spustit i bezpečnostní monitoring, takzvaný 
SIEM, a v budoucnu nabídnout i služby security 
operation centra. Zákazník tak získá v rámci ko-
nektivity i dohled nad vlastní kybernetickou bez-
pečností na svých připojených systémech a mana-
gement našich zákazníků bude mít k dispozici 
kompletní službu reakce na bezpečností incident.

Řada nejen tuzemských institucí řeší zvýšenou 
míru kybernetických útoků, jak se s nimi vyrov-

náváte a jak se jim snažíte předejít?
Naše datacentra jsou chráněna stej-

nými nástroji, jaké nabízíme na-
šim zákazníkům a popisoval jsem 

je výše. Důležitá je ale také 
prevence. V rámci ní spolu-

pracujeme se složkami stát-
ní správy, které se zabýva-
jí odhalováním a přípravou 
na možné kybernetické úto-
ky. Jak správně říkáte, čet-
nost a kvalifikovanost úto-

ků na kritickou infrastruk-
turu v České republice stále 

stoupá. Dá se předpokládat, 
že v nejbližších měsících může 

přijít nějaký zásadní útok, kte-
rý by mohl směřovat i na dopravní 

služby. Pravidelně proto komunikuje-
me se zmíněnými útvary o tom, jak stávají-

cí situace vypadá a jak by mohl konkrétní útok 
probíhat. Dle diskusí pak optimalizujeme bez-
pečností opatření. Je to nikdy nekončící proces.

V loňském roce jste dosáhli rekordních tržeb.  
Jaké výsledky očekáváte letos?
Očekáváme, že i rok 2022 dopadne excelentně. 
Naše tržby se budou pohybovat nad 2,3 miliardy 
korun. Konkrétní výše závisí na tom, jak rychle 
Evropský drážní úřad schválí instalace ETCS pro 
řady 162 a 362. Pokud stihneme tyto řady vyfaktu-
rovat, bude rok 2022 rekordní. Příští rok by mohl 
být také velmi úspěšný, ale jako v případě všech 
ostatních firem bude nákladová stránka účetnic-
tví zatížena nárůstem cen energií ve výši desítek 
milionů korun oproti letošnímu roku. Plánuje-
me také navýšení mezd našim zaměstnancům.

Aktuálně se hodně věnujete instalaci ETCS  
do již provozovaných řad lokomotiv a jednotek. 
V jakém stadiu je nyní tento projekt a jak bude  
pokračovat?
Jak jsem uváděl výše, máme v tuto chvíli šest pro-
jektů na dodávku ETCS do lokomotiv Českých drah 
a ČD Cargo. Předáváme do ostrého provozu řady 
lokomotiv 162, 362 pro České dráhy a 163 a 363 pro 

Očekáváme,  
že i rok 2022 dopadne 

excelentně. Naše tržby se 
budou pohybovat nad  

2,3 miliardy korun. Konkrétní 
výše závisí na tom, jak rychle 
Evropský drážní úřad schválí 
instalace ETCS pro řady 162 
a 362. Pokud stihneme tyto 

řady vyfakturovat,  
bude rok 2022  

rekordní.
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Jan Hobza
Je absolventem České zemědělské univer-
zity, kde vystudoval obor systémové inže-
nýrství. V posledních jedenácti letech pů-
sobil na různých manažerských pozicích 
ve společnosti IBM, nejdéle jako manažer 
softwarové divize pro centrální Evropu. 
V minulosti zastával také roli obchodního 
ředitele společnosti Asseco Czech Repub-
lic. Pracovní kariéru začínal na minister-
stvu informatiky. Letos v srpnu byl zvolen 
předsedou představenstva dceřiné spo-
lečnosti Českých drah ČD - Telematika.

ČD Cargo. Postupně, až do roku 2026, bu-
deme osazovat ETCS do lokomotiv a jed-
notek 680, 471, 363.5 a řídicích vozů 961.  
Jsou to velké, dlouhé a složité projekty, kdy 
do sebe musí zapadnout řada vstupů. Do-
dávky od technologických partnerů, do-
stupnost instalačních týmů, součinnost 
zákazníků a na konci schvalovací proces 
ze strany Evropské rozvojové agentury, je-
hož délku nijak neovlivníme. Jakmile se 
například hned na začátku zpozdí tech-
nologický dodavatel, nebo se změní spe-
cifikace jakékoli komponenty, máte o zá-
bavu postaráno. To, že už ale máme refe-
renci na první úspěšně předané a funkční 
ETCS, je jasným důkazem toho, jak skvělý 
tým se na našich ETCS projektech podílí. 

Na které další oblasti se zaměříte  
po jeho ukončení?
Naším cílem je dodávat ETCS nejen do Čes-
ké republiky, ale i zákazníkům do okol-
ních států, kde mají již nyní nastavený 
termín na rok 2030. Doufám tedy, že rea-
lizace projektů ETCS v ČD - Telematice jen 
tak neskončí. V každém případě po pře-
dání každé série do provozu začíná servis-
ní období, tzn. zajišťování jak pravidel-
né údržby, tak záruční a pozáruční servis. 
Na tom se chceme podílet jak s technolo-
gickými partnery, tak se samotnými zá-
kazníky, kteří, jak předpokládám, budou 
mít zájem si řadu profylaxí dělat sami.

Jak často se ocitnete na palubě vlaku  
jako cestující?
Vlakem nejezdím často, ale jez-
dím velmi rád. A můj syn dokonce ješ-
tě raději. Na advent hrozně rádi jezdí-
me do Vídně, na což se už celá rodina tě-
šíme. Snad nám to vyjde i letos. ○
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Z P R A V O D A J S T V Í

Jak již mnozí cestující stihli zaregistrovat, České dráhy zavedly v oblasti online odbavení řadu novinek, 
které celý proces nákupu jízdenek zpřehledňují a zjednodušují. Přestože uživatelské prostředí působí 
stále velmi podobně, například při přístupu z mobilního zařízení se snížil počet nutných kroků k nákupu 
cestovního dokladu, čímž se akce notně urychlila. Cestující mohou rovněž ohodnotit svou cestu, při vyšším 
zpoždění jejich vlaku jim pak automaticky přijde refundace. 

Nový e-shop zjednodušuje 
nákup elektronických jízdenek

Vít Čepický s využitím TZ  |  Foto: archiv ČD, Shutterstock

Tím však výčet novinek nekončí. Pře-
suneme-li se z online prostředí přímo 

na koleje, můžeme se i v příštím roce tě-
šit na řadu nových souprav.

Novinky v online odbavení jsou sou-
částí snahy celé prostředí ještě více zjed-
nodušit a zprostředkovaně zvýšit počet 
cestujících, kteří si takto nakoupí své jíz-
denky. Tato snaha je výhodná jak pro ně, 
tak pro České dráhy. K zákazníkovi s on-
line jízdním dokladem je výrazně jedno-
dušší dostat co nejrychleji provozní infor-
mace, je-li to třeba, zároveň České dráhy 
mohou lépe reagovat na poptávku a mají 
lepší přehled o potřebách cestujících.

První verze nového portálu pro ná-
kup jízdenek se dočkali ti, kteří využí-
vají e-shop na stránkách www.cd.cz. Je 

Polský výrobce vlaků Pesa Bydhošť pre-
zentoval na pravidelném kontrolním dni 

stav objednávky 66 dvoučlánkových moto-
rových vlaků řady 847. Ty by měly přibližně 
za rok zamířit do Středočeského, Jihočeské-
ho a Pardubického kraje, kde významně po-
zvednou kvalitu vozového parku na neelekt-
rifikovaných tratích. Zástupci Českých drah 
měli příležitost vidět jak první jednotku těs-
ně před dokončením, tak množství dalších 
v různých stupních kompletace.

Konkrétně je aktuálně hotová vozová 
skříň deseti vozidel, přičemž první z nich, 
847 001, již podstupuje první testy a v lednu 
2023 by měla zamířit do Velimi na zkoušky 
ve Výzkumném Ústavu Železničním. Tam 
postupně podstoupí zkoušky pevnostní, 
stacionární a následně i jízdní. Podle sdělení 

Pr vní motorové vlaky řady 847 od Pesy jsou před dokončením
výrobce se předpokládá nasazení prvních 
vozidel do zkušebního provozu s cestujícími 
se změnou jízdního řádu v prosinci 2023.

Následně by měly již pravidelně proudit 
do určených krajů. Z uzavřené rámcové 
smlouvy až na 160 jednotek je tedy nyní po-
depsaná objednávka na 66 vlaků za 5,6 mili-
ardy korun. Výrazná obnova vozového parku 
motorových vozů je součástí Strategie 2030. 

Jednotky budou z výroby přicházet v jed-
notlivých nátěrových schématech dle přání 

objednatelů. Krom standardního korporát-
ního nátěru Českých drah jsou například 
ve vyšším stupni výroby také jednotky v laku 
Pražské integrované dopravy.

Dvouvozové motorové vozy budoucí řady 
847 jsou konstruované na maximální rych-
lost 160 km/h, pojmou 140 cestujících, již 
samozřejmé jsou nízkopodlažní vstupy 
s prostory pro kočárky a vozíky pro invalidy, 
prostor pro kola, bezbariérové WC, zásuvky 
pro dobíjení drobné elektroniky nebo celo-
vozová klimatizace. 

Tak jako jejich předchůdci řady 844 budou 
mít část oddílu cestujících vyhrazenou i pro 
první třídu. Všechny budou již z výroby vyba-
veny vlakovým zabezpečovačem ETCS, no-
vinkou bude zařízení pro sčítání cestujících.

 (čep)
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Otázka na měsíc prosinec zní: Kdo byl konstruktérem lokomotivy 
464.0 a ze které řady se vycházelo? 

Své odpovědi nám zasílejte do 31. prosince na adresu  
soutez@cd.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Železničář  
prosinec“. Tentokrát se hraje o knihu Osobní vozy ČSD 1918–1939.

Správná odpověď z č. 11: Povolení ke stavbě vydalo ministerstvo obchodu 
18. března 1869 a všeobecný provoz začal 1. června 1871. Publikaci 
Železniční trať Německý Brod – Pardubice na starých pohlednicích získává 
Karel Bartoš, Karlovy Vary.

Soutěž Železničáře
Každý měsíc vám na tomto místě přineseme 
pravidelnou soutěž o zajímavé ceny.

přehlednější, přiblížila se aplikaci Můj 
vlak. Lidé mají nově také možnost ohod-
notit svou cestu prostřednictvím strán-
ky pro zadání hvězdiček v aplikaci Můj 
vlak, která se uživatelům zobrazí po kon-
ci cesty. Českým drahám by anonymní 
sběr dat o spokojenosti měl pomoci s dal-
ším vylepšováním služeb. 

A dat by mělo být čím dál více, počet 
cestujících, kteří volí online nákup, to-
tiž neustále roste. Zahrneme-li všechny 
jízdenky včetně integrovaných doprav-
ních systémů a OneTicket, bylo v říjnu 
tohoto roku Českými drahami prodá-
no 39,3 % jízdenek online. V roce 2019 se 
takto prodalo jen 28,2 % jízdenek. Stoupá 
i počet uživatelů aplikace Můj vlak, kte-
rá má již přes milion stažení.

Automatické odškodnění funguje
„Čísla ukazují, že každý desátý Čech má 
v mobilu naši aplikaci Můj vlak a že po-
díl online odbavených cestujících stále 
stoupá. Aby tento trend pokračoval dál 
a dosáhli jsme toho, že minimálně po-
lovinu všech jízdních dokladů prodáme 
online, přicházíme s novinkami, které 
elektronické odbavení ještě více zatrak-
tivní,“ řekl Michal Krapinec, generální 
ředitel Českých. „Od listopadu jsou navíc 
cestující, kteří si zakoupí elektronickou 
jízdenku a jejich spoj má větší než šede-
sátiminutové zpoždění, automaticky od-
škodněni. A to aniž by museli o vrácení 
peněz žádat,“ dodal.

Automatické vyplácení odškodnění 
u online vnitrostátních jízdenek ČD pla-
tí u přímé cesty bez přestupu. Pokud bu-
de systém u vlaku v cílové stanici jízden-
ky evidovat zpoždění vyšší než 60 minut 
a jízdenka byla ve vlaku zkontrolována 
průvodčím, postará se o automatické vy-
placení odškodného. Tato jízdenka tak 

nemusí být vázána na konkrétní spoj. 
Další novinkou u vnitrostátních online 
jízdenek ČD bude zrušení cenového limi-
tu pro uplatnění odškodnění.

Nové vlaky zpříjemní cestu
V průběhu následujícího roku se cestu-
jící dočkají dalších moderních vlako-
vých souprav, které pozvednou kvali-
tu cestování. „Nové vlaky RegioPanter 
na Moravě nahradí dosluhující elektric-
ké jednotky řady 460 a soupravy loko-
motiv s osobními vozy z 90. let. Nejprve 
ještě letos nasadíme první z dodaných 
jednotek v Olomouckém kraji na tra-
ti z Olomouce do Uničova a Šumperka. 
V průběhu celého roku 2023 pak budeme 
postupně uvádět do provozu další vyro-
bené dvou- a třívozové Pantery v Morav-
skoslezském a Olomouckém kraji a také 

na Vysočině,“ popsal novinky náměstek 
pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Dodávky 
jednotek RegioPanter pak budou pokra-
čovat také v roce 2024. České dráhy ma-
jí objednáno 110 dvouvozových a třívozo-
vých RegioPanterů.

V příštím roce rovněž dojde k první-
mu nasazení nových motorových vozů 
řady 847 od polského výrobce PESA nebo 
převzetí dalších elektrických lokomotiv 
Sie mens Vectron. Obnova vozového par-
ku cestujícím přináší výrazné zlepšení 
komfortu a služeb na palubě. V novém 
jízdním řádu 2023 u Českých drah den-
ně přibude zhruba 630 spojů s wi-fi, 560 
s elektrickými zásuvkami, 210 s nabíd-
kou přepravy jízdních kol a 280 jich bude 
nově bezbariérových.

Více o novinkách v regionální dopravě 
se dočtete na stranách 15 až 19. ○
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České dráhy pokračují v obnově svého vozidlového parku. V uplynulých týdnech vypsaly hned dvě soutěže, 
z nichž by měli vzejít dodavatelé nových vlaků. V prvním případě jde o elektrické jednotky pro rychlíkové 
spoje, jejichž maximální rychlost bude 200 km/h. Druhý tendr je na nové dvousystémové, čtyřvozové patrové 
jednotky, které doplní a postupně nahradí stávající příměstské vlaky CityElefant. Vítěz může dodat až 90 
jednotek a předpokládaný objem této investice je až 42,2 miliardy korun včetně zajištění fullservisu. 

České dráhy hledají nástupce  
CityElefantů i rychlíkové jednotky

Z P R A V O D A J S T V Í

Vážení železničáři,

s letošním jarem se život prakticky po dvouleté pauze rozjel po kolejích 
nečekaně vysokou rychlostí. Všichni jsme naskočili do plného pracovního 
nasazení, intenzivně se investuje, schvaluje, kontroluje, audituje, certifikuje, 
zase můžeme cestovat a snažíme se dohnat, co jsme nestihli. Zpomalené 
tempo posledních dvou let se rázně obrátilo a železniční sektor zaznamenává 
novou dynamiku rozvoje, který je úzce spojený s Evropou i modernizací v rámci 
České republiky. Na tempu bohužel neubraly mimořádné události jako počty 
střetů železničních vozidel s automobily nebo s osobami v kolejištích. 

Proto nám všem do nového roku 2023 přeji mnoho bezpečně najetých drážních 
kilometrů na modernizovaných tratích bez výluk i na těch opravovaných 
s výlukami, které jsou daní za naši lepší železnici.

Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu

Drážní úřad informuje

Petr Slonek s využitím TZ  |  Foto: archiv ČD, Shutterstock

Nové jednotky, které vzejdou z výbě-
rového řízení pro rychlíkové spoje, 

cestujícím nabídnou wi-fi, palubní 
informačně-zábavní portál nebo občer-
stvení. Pojedou maximální rychlostí  
200 km/h. S vítězem tendru uzavřou 
ČD rámcovou dohodu na výrobu až 60 
jednotek s možností dodávky náhrad-
ních dílů výměnného systému a údržby 
dodaných jednotek formou Full-servi-
ce. Dodávka prvních jednotek by se 
měla uskutečnit v roce 2025. 

Obnova rychlíkových souprav je 
součástí Strategie 2030. „V rámci ní 
chceme během této dekády investovat 
do nových moderních vozidel kolem 
sto miliard korun. Jednou ze stěžej-
ních oblastí je obnova dosluhujících 
rychlíkových souprav a jejich náhra-
da moderními vlaky. Nové jednotky 
už budou určené pro rychlost  

200 km/h, jejíž zavedení se na něko-
lika úsecích připravuje. Zároveň však 
musí splnit požadavky na spoje s vel-
kým počtem zastávek, které jsou tře-
ba jen dvacet kilometrů od sebe. Je po-
třeba, aby pobyty ve stanicích byly 
krátké a nástup lidí pohodlný. Proto 
chceme nové rychlíkové soupravy bez-
bariérové,“ zdůraznil předseda před-
stavenstva a generální ředitel Čes-
kých drah Michal Krapinec. 

Kapacita nejméně 300 míst
Vedle bezbariérového přístupu do-
pravce požaduje vozidla s kapacitou 
nejméně 300 míst k sezení s oddíly  
1. a 2. třídy. Vlaky musí nabízet pře-
pravu nejméně dvou invalidních vo-
zíků, několika kočárků a většího 
množství jízdních kol. Jednotky bu-
dou minimálně dvousystémové pro 
napájení 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC. 
Dodány budou s komunikačním sys-

The donations received from buying this card will be dedicated to support children  
in childrenʼs homes. Thank you! Koupí tohoto PF byly podpořeny děti z dětských 
domovů prostřednictvím DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. Děkujeme!

Anička, 12 let

PF 2023

Koupí tohoto PF byly podpořeny děti z dětských domovů prostřednictvím DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
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Náhrada CityElefantů
Místo stávajících vlaků CityElefant v budoucnu dorazí nové dvousystémové patrové 
jednotky. Jejich dodávka by se měla uskutečnit od roku 2027. Budou čtyřvozové a vý-
robci mohou nabídnout plně dvouposchoďové nebo kombinované řešení z dvou- a jed-
nopatrových vozů. Soupravy nabídnou nejméně 380 míst k sezení, místo pro dva ces-
tující na vozíku, pro šest kočárků a minimálně pro 30 jízdních kol. Samozřejmostí je 
klimatizace. Jednotky budou určeny pro provoz na napájecích soustavách 3 kV DC i 25 
kV 50 Hz AC a pro rychlost nejméně 160 km/h. V běžném provozu bude možné spojit 
až tři jednotky do maximálně dvanáctivozového vlaku s kapacitou až 1 140 sedících 
cestujících. Povinností je bezbariérový nástup a výsuvné schůdky a rampy pro cestující 
na vozíku. Chybět nebude audiovizuální informační systém s LCD monitory, wi-fi při-
pojení k internetu a zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky a elektrických invalid-
ních vozíků a elektrokol. Zhruba 5 % kapacity bude řešeno jako 1. třída.

Rychlíkové vlaky pro 200 km/h
Nové jednotky pro rychlíkové spoje nabídnou wi-fi, palubní informačně-zábavní 
portál nebo občerstvení. Pojedou maximální rychlostí 200 km/h. Dodávka prvních 
vlaků by se měla uskutečnit v roce 2025. Obnova rychlíkových souprav je součástí 
Strategie 2030. Vedle bezbariérového přístupu dopravce požaduje vozidla s kapaci-
tou nejméně 300 míst k sezení s oddíly 1. a 2. třídy. Vlaky musí nabízet přepravu nej-
méně dvou invalidních vozíků, několika kočárků a většího množství jízdních kol. Jed-
notky budou minimálně dvousystémové pro napájení 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC. 
Výrobce je dodá s komunikačním systémem GSM-R a evropským vlakovým zabezpe-
čovačem ETCS. Interiér bude velkoprostorový s bezbariérovými nástupními plošina-
mi. Sedačky v obou třídách budou polohovatelné a vybavené stoly, elektrickými zá-
suvkami 230 V 50 Hz a USB konektory pro napájení drobné elektroniky cestujících.

témem GSM-R a evropským vlakovým 
zabezpečovačem ETCS. „Požadujeme 
komfortní řešení pro dálkové spoje, kte-
ré je standardem u našich nových vlaků. 
Interiér musí být přehledný velkoprosto-
rový s bezbariérovými nástupními ploši-
nami, což je výhodou při častých zastáv-
kách na rychlíkových linkách. Sedačky 
v obou třídách budou polohovatelné a vy-
bavené stoly, elektrickými zásuvkami 
230 V 50 Hz a USB konektory pro napáje-
ní drobné elektroniky cestujících. K dis-
pozici budou místa proti sobě i za se-
bou jako v letadle,“ představil požadavky 
Českých drah na řešení služeb pro cestu-
jící člen představenstva ČD a náměstek 
pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Jednotky 
budou vybaveny místy pro cestující s dět-
mi i přebalovacím pultem. Nevidomým 
cestujícím budou sloužit dálkové ovládače 
nástupních dveří přes slepeckou vysílač-
ku, naváděcími majáčky a ve vlaku budou 
k dispozici nápisy v Braillově písmu.

Využití elektrických jednotek přiná-
ší další výhody. Jsou to například rychlé 
obraty v cílových stanicích bez nutnosti 
manipulace se soupravou a lokomotivou, 
možnost vytvářet tzv. křídlové vlaky, te-
dy vést dvě spojené jednotky v části tra-
sy společně a po jejich rozpojení na trase 
vést dál každou z nich do jiné cílové sta-
nice, nebo garantovat produktovou kva-
litu celé soupravy.

Vlaky pro aglomerace
Ve druhé soutěži dopravce poptává dvou-
systémové patrové jednotky, které do-
plní a postupně nahradí známé starší 
příměstské vlaky CityElefant. Pracovní 
název nových souprav je EMU 400. S ví-
tězem tendru hodlají České dráhy uza-
vřít rámcovou smlouvu na výrobu až 

90 jednotek. Jejich dodávka by se měla 
uskutečnit od roku 2027. Předpokládaný 
objem této investice je až 42,2 miliardy 
korun včetně zajištění fullservisu. 

„V blízké době musí železnice v Praze 
a ve Středočeském kraji vyřešit hned ně-
kolik výzev. Je to dlouhodobý rostoucí zá-
jem o cestování vlakem v pražské aglome-
raci, který současný počet ani kapacita 
jednotek CityElefant už nemůže uspo-
kojit. Další je změna napájení ze stej-
nosměrného na střídavý systém. A tře-
tí je náhrada jednotek CityElefant, které 
v příští dekádě dosáhnou plánované ži-
votnosti. Na tyto skutečnosti se musí-
me připravit, a proto jsme vypsali soutěž 
na dodávku nových příměstských sou-
prav pro linky S v Praze a ve Středočeském 
kraji,“ řekl Michal Krapinec. 

Nové jednotky budou čtyřvozové. Vý-
robci mohou nabídnout plně dvoupo-
schoďové nebo kombinované řešení 
z dvou- a jednopatrových vozů. Soupravy 
musí nabízet nejméně 380 míst k seze-
ní, místo pro dva cestující na vozíku, pro 
šest kočárků a minimálně pro 30 jízd-
ních kol. Interiér bude klimatizovaný 
a místa mohou být uspořádána klasicky 
proti sobě i za sebou. Jednotky jsou urče-
ny pro provoz na napájecích soustavách  
3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC a pro rychlost 
nejméně 160 km/h. V běžném provozu 
půjde spojit až tři jednotky do maximál-
ně dvanáctivozového vlaku s kapacitou 
až 1 140 sedících cestujících. Součástí vý-
bavy je moderní komunikační a zabez-
pečovací systém GSM-R a ETCS nebo sys-
tém dálkové diagnostiky závad, který 
umožní přenos informací o poruchách 
mezi vlakem na trati a centrem údržby, 
kde se uskuteční oprava po příjezdu vla-
ku do depa. 

„Nové vlaky musí mít bezbariérový 
nástup, výsuvné schůdky a rampy pro 
cestující na vozíku, audiovizuální infor-
mační systém s LCD monitory, wi-fi při-
pojení k internetu a zásuvkami pro dobí-
jení nejen cestovní elektroniky, ale také 
elektrických invalidních vozíků a elek-
trokol. Zhruba 5 % kapacity by mělo být 
řešeno jako 1. třída,“ uvedl Jiří Ješeta. 
Samozřejmostí jsou koše na tříděný od-
pad. „Rekuperace sníží spotřebu elektři-
ny a při brždění umožní vracet elektřinu 
do sítě, nástupní dveře bude možné ovlá-
dat na dálku slepeckými ovladači a bu-
dou vybaveny zvukovými majáčky. Důle-
žité nápisy najdou nevidomí v Braillově 
písmu,“ vyjmenoval hlavní přednosti 
nových vlaků náměstek. ○

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek
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Z P R A V O D A J S T V Í

Dceřiná společnost Českých drah 
ČD - Telematika dovybavila palubní 
jednotkou evropského vlakového 
zabezpečovače ETCS poslední 
z celkem 78 lokomotiv řad 163 
a 363 nákladního dopravce  
ČD Cargo a úspěšně tak dokončila 
významnou zakázku. Celý projekt 
uskutečňovalo sdružení dodavatelů 
v čele s ČD - Telematikou a AŽD. 

ČD-T dovybavila lokomotivy ČD Cargo ETCS

Petr Slonek  |  Foto: ČD-T

Úplně poslední lokomotivou dovybave-
nou systémem ETCS v rámci zakázky 

se stalo vozidlo 363.256-9. Jeho slavnostní-
ho předání dopravci, které se uskutečnilo 
1. října, se zúčastnili i předseda předsta-
venstva ČD Cargo Tomáš Tóth a zástupci 
ČD - Telematiky a AŽD. 

„Aktuální předání posledního vozi-
dla z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 do-
pravce ČD Cargo, které jsme dovybavi-
li evropským vlakovým zabezpečovačem 
ETCS, znamená úspěšné dokončení roz-
sáhlé a svým způsobem průkopnické za-
kázky v rámci české železnice,“ řekl člen 
představenstva a ředitel úseku teleko-
munikačních a infrastrukturních služeb 
ČD – Telematiky Tomáš Businský. „Toho-
to významného milníku v oblasti zavá-

dění ETCS jsme dosáhli i díky perfektní 
a intenzivní spolupráci s dopravcem ČD 
Cargo po celou dobu realizace zakázky. 
Všechny lokomotivy jsou vybaveny systé-
mem ETCS firmy Alstom, konkrétně nej-
novějším systémem Atlas,“ doplnil.    

Peršingy v Polsku
Spokojenost neskrýval předseda předsta-
venstva ČD Cargo Tomáš Tóth. „Převzetí 
poslední sériové lokomotivy 363.256-9  
pro nás znamená, že máme 78 velmi per-
spektivních lokomotiv připravených pro 
výhradní provoz vlaků pod dohledem  
ETCS, který v České republice bude ve vět-
ším rozsahu zahájen od roku 2025,“ oko-
mentoval událost Tóth s tím, že se jedná 
o úspěch, kterému předcházelo značné 

úsilí a velmi dobrá spolupráce s dodava-
telem. „Pevně věřím, že se dodavateli po-
daří dotáhnout i poslední krok, kterým je 
dokončení schvalovací procedury pro pro-
voz třinácti lokomotiv řady 163 s aktivním 
ETCS v Polsku,“ dodal Tóth.

Od roku 2025 povinně
Implementace zabezpečovače do lokomo-
tiv řad 163 a 363, které patří mezi klíčo-
vá hnací vozidla ČD Cargo, začala v břez-
nu 2019 a termín dokončení zakázky byl 
konec letošního roku. ČR plánuje od 1. 1. 
2025 zavedení výhradního provozu pod 
ETCS na vybraných koridorech. Režim 
výhradního provozu znamená, že na ty-
to tratě již nebudou mít přístup hnací 
vozidla bez palubních jednotek ETCS.○

Hledáme nové kolegy!
Staňte se součás� týmu Drážního úřadu!
Podílíme se na fungování kompletního drážního systému v ČR!

 Ředitel sekce infrastruktury – nástup možný od 1. 1. 2023 
Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy

 Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM – nástup možný od 1. 1. 2023 
Posuzování technické způsobilos� drážních vozidel pro dráhy tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové

 Odborný rada oddělení železničních vozidel – nástup možný od 1. 2. 2023 

Ověřování typové způsobilos� drážních vozidel a určených technických zařízení

www.ducr.cz

Kontakt: 
PhDr. Lenka Němečková 

+420 602 686 790
nemeckova@ducr.cz



Jízdní řád 2023:  
nové vozy i více vlaků s wi-fi

V novém jízdním řádu České dráhy opět vylepší nabídku služeb.  
Rozšíří se počet vlaků s wi-fi, přibude bezbariérových vozidel, ale i těch, které 
nabídnou možnost přepravy jízdních kol či napájení elektroniky, jako jsou 
mobily či notebooky. Oproti letošku se v regionech výrazně nemění počet spojů. 
Dopravce jich vypraví denně v průměru 6 736 a ujedou během roku zhruba  
118 milionů kilometrů. V některých krajích se také objeví nová vozidla. Například 
na Moravě nahradí nové RegioPantery dosluhující elektrické jednotky řady  
460 a soupravy lokomotiv s osobními vozy z 90. let. Vyjedou na trati z Olomouce 
do Uničova a Šumperka a později pak i v Moravskoslezském kraji.  

T É M A

REGIONÁLNÍ 
DOPRAVA
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T É M A

Praha  
a Středočeský kraj
Regionální vlaky na úze-
mí hlavního města Prahy 
ujedou v JŘ 2022/23 celkem 

4 969 584 vlkm (+0,35 %), na území Stře-
dočeského kraje celkem 15 180 212 vlkm 
(+0,21 %). V Praze a Středočeském kraji 
pojede celkem 2 232 regionálních (osob-
ních nebo spěšných) vlaků, tedy v prů-
měru 1 713 denně. 

Od zahájení platnosti nového JŘ bude 
díky spuštění plné rychlosti na koridoro-
vé trati upravena doprava na Benešovsku 
a okolí. Tomu se musí přizpůsobit osobní 
a spěšné vlaky na tratích 210, 212, 220, 221, 
222 a 223. Z Benešova na jih bude regionál-
ní doprava řešena novým konceptem – po-
jedou přímé vlaky Benešov – Olbramovice 
– Sedlčany a Olbramovice – Tábor.

Nový dopravní model na trati 093 při-
nese změny ve směru Kralupy – Kladno. 
Jde o zrušení pobytů v Brandýsku a zru-
šení přestupů v Kladně-Ostrovci. Na-
prostá většina vlaků bude v relaci Kralu-
py – Kladno – Praha přímá. Zlepší se také 
návaznost v Kralupech. 

Víkendové vlaky, které v jízdním řádu 
2022 jezdily v relaci Nymburk – Křinec – 
Městec Králové, jsou nově vedeny v rela-
ci Nymburk – Křinec – Rožďalovice. Stře-
dočeský kraj současně neobjednal provoz 
víkendových Os vlaků na úseku Křinec – 
Městec Králové. 

Provoz v úseku Mladějov v Čechách – 
Lomnice nad Popelkou je nově objednán 
pouze v turistické sezoně v období od  
29. dubna do 30. září 2023.

Na tratích 071 a 232 se v průběhu plat-
nosti jízdního řádu očekává otevření nové 

zastávky Praha-Rajská zahrada. Správa 
železnic rovněž předpokládá v průbě-
hu roku 2023 zahájení prací na moder-
nizaci stanice Praha-Smíchov. To bude 
mít zásadní vliv na provoz vlaků na tra-
ti 122. Všechny vlaky linky S65 a také Cy-
klohráčky budou od zahájení výluky jez-
dit mimo stanici Praha-Smíchov severní 
nástupiště a budou nově zastavovat u pro-
vizorního nástupiště stanice Praha-Smí-
chov. Zároveň se prodlouží jízdní doba 
mezi Žvahovem a hlavním nádražím.

Pardubický kraj
Jízdní řád pro rok 2023 se 
z pohledu regionální dopravy 
objednávané Pardubickým 
krajem příliš neliší od to-

ho stávajícího. Rozsah dopravy zůstává 
na stejné úrovni a objednávka na území 
kraje se pohybuje kolem 4 mil. vlkm.

Také příští rok se na území kraje bude 
konat řada výluk s dopadem na regionál-
ní dopravu. Dokončována bude obnova 
úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Or-
licí, která si na jaře vyžádá náhradu vla-
ků autobusy. Pokračovat bude přestavba 
uzlu Pardubice, která omezí jízdy vlaků 
v různých obdobích na různé směry, ne-
bo práce na zdvojkolejnění úseku mezi 
hlavním a rosickým nádražím v Pardu-
bicích včetně stavby nového mostu přes 
Labe. Kladem bude možnost využívat 
zdvojkolejněný úsek Pardubice-Rosice 
nad Labem – Stéblová s nově zřízenou za-
stávkou Stéblová obec.

Důležité je zavedení nového pozdně-
večerního spojení z Chocně do Litomyš-
le, čímž se toto město stane lépe dostup-
ným. V neděli dopoledne a v sobotu večer 

Petr Slonek  |  Foto: archiv ČD

V jízdním řádu 2023, platném od  
11. prosince, České dráhy zavádí 

9 197 různých vlaků. S přihlédnutím 
k omezení v jejich jízdě – některé spoje 
jezdí například jen v pracovní dny či 
naopak jen o víkendech či v určitém 
časovém období, je denní průměr nabí-
zených spojů 6 736. Za rok tak dopravce 
vypraví skoro 2,5 milionu vlaků, které 
ujedou zhruba 118 milionů kilometrů. 
To je denně v průměru 324 000 kilomet-
rů. Přibližně dvě třetiny z tohoto výkonu 
připadá na regionální spoje, tedy osobní 
a spěšné, třetina na dálkové. Celkový 
rozsah dopravy zajišťovaný ČD bude 
v roce 2023 velmi podobný jako v končí-
cím roce.   

„Zaměřujeme se hlavně na rozvoj slu-
žeb spojených s digitálními technologi-
emi a mobilitou, což naši zákazníci žá-
dají nejvíce. Mezi priority patří nabídka 
wi-fi. Počet spojů označených v jízdních 
řádech značkou wi-fi stoupl zhruba o 900 
na téměř 3 200 vlaků, z toho je více než 
500 spojů dálkové dopravy. Ty tak máme 
pokryté z více než 90 procent,“ řekl gene-
rální ředitel a předseda představenstva 
ČD Michal Krapinec.

S využitím cestovní elektroniky, jako 
jsou mobilní telefony, tablety nebo note-
booky, souvisí i možnost jejich napájení 
během jízdy. Velká část vozidel je vyba-
vená zásuvkami 230 V 50 Hz a moder-
nější z nich i USB konektory. Nejmlad-
ší soupravy mají speciální napájení pro 
dobíjení elektrokol a invalidních vozíků. 

Symbol elektrické zásuvky ponese v jízd-
ním řádu 2023 téměř 2 300 spojů. Je to 
zhruba o 800 vlaků víc než letos.  

„Systematicky postupujeme také v od-
straňování bariér. S tím souvisí kromě 
možnosti dobíjet baterie elektrokol a in-
validních vozíků v nejmodernějších vla-
cích především jejich bezbariérovost. 
Do nového jízdního řádu vstupujeme se 
značkou bezbariérovosti už u 6 201 spo-
jů, což je zhruba o 800 vlaků více než le-
tos,“ zdůraznil člen představenstva a ná-
městek pro osobní dopravu ČD Jiří Ješeta. 
„K ekologické mobilitě přispívá i mož-
nost přepravit jízdní kola. Vlaků s ně-
kterým ze symbolů kola a s jeho snadnou 
přepravou budeme mít v novém jízdním 
řádu více než 7 500, tedy zhruba o 700 víc 
než nyní,“ doplnil.
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se ruší omezení jízdy u vlaků mezi Čes-
kou Třebovou a Lanškrounem. Díky to-
mu se zlepší spojení mezi těmito dvěma 
městy. Podobně dojde ke zrušení víken-
dového omezení u jednoho páru vlaků 
mezi Českou Třebovou a Letovicemi.

Královéhradecký kraj
Po velké změně u předchozí-
ho jízdního řádu v souvislos-
ti s novou desetiletou smlou-
vou je rozsah úprav pro jízdní 

řád 2023 menší a má charakter dílčích 
změn na jednotlivých tratích. V oblas-
ti vozového parku se nově počítá s nasa-
zením vozidel řady 814.2 (trojdílná Regio-
Nova) na trať 041, kde se větší kapacita 
využije především v období turistické se-
zony v oblasti Českého ráje. Uvolněné 
dvoudílné RegioNovy řady 814.0 nahra-
dí motorové vozy řady 810 na tratích 040, 
042, 044 a 046. Celkem bude v novém ob-
dobí zavedeno 634 tras regionálních vla-
ků. V pracovní den bude vypraveno 601 
vlaků, v sobotu 442 a v neděli 445.

S novým JŘ pojede více přímých spojů 
z Hradce Králové na Podorlicko. Dva pá-
ry přímých spěšných vlaků Hradec Králo-
vé – Letohrad nahradí spojení s přestupem 
v Týništi n/O a dojde tak k dalšímu rozší-
ření přímých vlaků na Podorlicko.  

Novinkou je městská linka Trutnov – 
Libeč. V pracovní dny v ranní a odpoled-
ní špičce bude od března zavedena v tra-
se Trutnov – Trutnov střed – Libeč jako 
odlehčení přetížených silničních komu-
nikací. Ráno a odpoledne bude vyprave-
no 8 párů vlaků.

Liberecký kraj
České dráhy zde budou zajiš-
ťovat v průměru 310 regionál-
ních vlaků denně, v pracovní 
dny dopravce vypraví až 325 

vlaků, o víkendech až 272 spojů. Na zákla-
dě požadavku objednatelů dopravy se změ-
ní dopravce na lince L2 Liberec – Česká Lí-
pa – Děčín, kterou nově zajistí společnost 
Die Länderbahn. Rozsah regionální do-
pravy na ostatních linkách provozovaných 
ČD zůstane na úrovni současného grafiko-
nu. Národní dopravce nově zajistí v letním 
období nový pár vlaků mezi Doksy a Čes-
kou Lípou, kde budou o letních prázdni-
nách nově zavedeny dva páry víkendových 
vlaků s přímými vozy Postoloprty – Lovosi-
ce – Česká Lípa – Doksy a opačně.

Ústecký kraj
V objednávce regionální do-
pravy u ČD dochází v regionu 
meziročně ke snížení o výko-
ny vlaků, které kraj objednal 

u jiných dopravců. Mezi hlavní novinky 
patří prodloužení linky U1 nově do stani-
ce Kadaň předměstí. Vlaky linky U1 budou 
nově zajíždět do stanice Kadaň předměstí 
a vedeny dualizovanými jednotkami 640 
RegioPanter. Proto vznikla nová koncep-
ce dopravy v úseku Kadaň-Prunéřov – Ka-
daň. Sezonní cyklovlaky v úseku Děčín – 
Mikulášovice dol. n., Mikulášovice dol. n. 
– Rumburk a Rumburk – Děčín zůstanou 
zachované i v novém jízdním řádu 2023 
a pojedou v období turistické sezony od  
1. dubna do 29. října 2023.

I v novém jízdním řádu bude ta-
ké zachována linka RE20 Ústí nad La-
bem – Drážďany a zpět. Kvůli výlukám 
na území Německa pojede o víkendech 
a státem uznaných svátcích vlak „Let-
ní kometa“ až od 4. června do 29. října 
2023, vlak „Vánoční kometa“ pojede pou-
ze ve dnech 2., 3., a 9. prosince 2023.

Do 18. února 2023 bude na území Ně-
mecka pokračovat výluka v úseku Dě-
čín st. hr. – Bad Schandau. Další výlu-

kové práce budou v úseku Schöna – Bad 
Schandau v období od 5. června do 17. říj-
na 2023 a od 27. října do 8. prosince 2023. 
Výluková opatření jsou zapracována 
do ročních jízdních řádů.

Výkony na lince (Děčín –) Benešov 
nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec pře-
bírá dopravce Die Länderbahn. Spěšné 
vlaky v úseku Ústí nad Labem – Molda-
va v Krušných horách a zpět nově zajistí 
dopravce GW Train Regio. Osobní vlaky 
Most ‒ Moldava v Krušných horách bude 
provozovat Railway Capital.

Karlovarský kraj
Rozsah dopravy zůstává 
na úrovni JŘ 2022. Regionál-
ní spoje ujedou asi 2,352 mil. 
vlakokilometrů. V kraji po-

jede průměrně 213 Os a Sp vlaků a 10 vla-
ků Cheb ‒ Norimberk. V regionu nastanou 
jen dílčí změny. Na trati 142 je zaveden ví-
kendový vlak v relaci Karlovy Vary – Nej-
dek s odjezdem z Varů ve 21:50. Na tra-
ti 148 bude novinkou zavedení sezonního 

páru vlaků Aš  – Hranice v Čechách a zpět, 
s odjezdem z Aše v 10:10 hodin a v 11:13 
z Hranic zpět do Aše. Na trati 161 bude za-
veden sezonní vlak Bečov – Chyše a zpět, 
s odjezdem z Bečova v 9:29.  Všechny tři 
spoje jsou zavedeny na žádost Karlovarské-
ho kraje.

Plzeňský kraj
Jízdní řád v regionu zahr-
nuje celkem 563 vlaků, z to-
ho v pracovních dnech po-
jede 488 vlaků, o sobotách 

a nedělích 344. Průměrně je vypravová-
no 447 spojů denně. Výkon je ve srovná-
ní se současným jízdním řádem v pod-
statě stejný.
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Jízdní řád pro období 2022/23 je kromě 
drobných minutových úprav na někte-
rých tratích shodný s letošním grafiko-
nem. Na trati 175 Rokycany – Nezvěsti-
ce budou v úseku Rokycany – Mirošov 
a zpět ve větší míře nasazována vozidla 
844 RegioShark. Stejně jako letos budou 
sezonní vlaky Plzeň – Klatovy – Železná 
Ruda-Alžbětín jezdit o sobotách, nedě-
lích a svátcích po celý rok, v zimní a let-
ní sezoně i v pracovních dnech. Vlaky 
pojedou o jarních, velikonočních a pod-
zimních prázdninách.

Jihočeský kraj
V Jihočeském kraji je pro 
jízdní řád 2022/23 objedná-
na regionální doprava v ob-
dobném rozsahu vlakových 

kilometrů jako v JŘ 2021/22. Důležité 
je dokončení stavebních prací na tra-
ti České Budějovice – Benešov u Prahy. 
Už od 2. 11. 2022 je bez omezení v pro-
vozu nová stopa tratě 220 v úseku Sobě-
slav – Doubí u Tábora s novou zastávkou 
Myslkovice místo zrušené železniční 
stanice Roudná. Pro jízdní řád 2022/23 
to v regionální dopravě přinese opti-
malizaci jízdního řádu – zkrácení jízd-
ních dob a pobytů, možnost již trvalého 
nasazení nových vozidel RegioPanter 
na všechny regionální vlaky v úseku 
České Budějovice – Tábor. 

Na žádost objednatele byly všechny 
regionální vlaky na území Jihočeského 
kraje zařazeny do linek. Zkráceno no-
vě bylo „letní období“ na dobu od 29. 5. 
do 1. 10., čímž došlo k úspoře vlakových 
kilometrů. Díky tomu však mohly být 
zavedeny nové vlaky, popřípadě některé 
spoje prodlouženy.

Do 31. 1. 2023 byl prodloužen zkušební 
provoz souprav RegioPanter na trati 195 
Rybník – Lipno nad Vltavou a tyto sou-
pravy se zde na vybraných spojích bu-
dou objevovat denně.

Kraj Vysočina
Objednávka regionál-
ních spojů na území Kra-
je Vysočina zůstává na stej-
né úrovni jako v JŘ pro rok 

2021/2022. Denně se na území Kraje 
Vysočina vypraví v průměru 408 vla-
ků v pracovní dny a 288 v nepracovních 
dnech. Na všech tratích v regionu se 
koncepce jízdního řádu prakticky nemě-
ní a dochází pouze k úpravám jednotli-
vých vlaků.

Na trati 241 Znojmo – Okříšky budou 
o víkendech u většiny vlaků pravidel-
ně nasazovány místo motorové jednotky 
řady 814 RegioNova modernější motoro-
vé vozy řady 841 RegioSpider. K zajištění 

provozu regionálních linek na Vysočině 
se vyrábí 6 nových elektrických a 9 mo-
torových jednotek, které by měly vyjet 
v průběhu JŘ 2023.

Jihomoravský kraj
Na území Jihomoravského 
kraje vypraví ČD v pracov-
ní den 864 regionálních vla-
ků, v nepracovní dny pak 655. 

Rozsah dopravy oproti JŘ 2022 i JŘ 2021 tak 
narůstá. Hlavní změnou je opětovné zave-
dení vlakové dopravy v úseku Brno – Blan-
sko od začátku JŘ 22/23. Rozsah dopravy 
v pracovní dny bude podobný jako v době 
před výlukou – v ranní a odpolední špičce 
interval 15 min, dopoledne 30 min, ve ve-
černích hodinách 60 minut. Novinkou je, 
že 15minutový interval mezi Brnem a Ráj-
cem-Jestřebí bude kromě několika výji-
mek platit také během zimních a letních 
prázdnin. K podstatnému navýšení rozsa-
hu dopravy dojde v nepracovní dny, neboť 
mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí budou jez-
dit vlaky nově v intervalu 30 minut (před 
výlukou byl víkendový interval 60 min).

Novinkou je rovněž navýšení rozsa-
hu dopravy na páteřních linkách S2 a S3. 

Kromě vyššího počtu spojů na sever 
od Brna bude rozsah dopravy na lince S2 
vyšší také v pracovní dny v úseku Brno 
hl. n. – Brno-Chrlice, resp. o víkendech 
v úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice.

Během první poloviny roku 2023 budou 
na všechny vlaky linek S2 (Březová nad 
Svitavou – Brno – Křenovice), S3 (Křižanov 
– Tišnov – Brno – Hustopeče / Židlochovi-
ce) a S51 (Šakvice – Břeclav) a na některé 
vlaky linky S9 v relaci Břeclav – Hodonín 
nasazeny elektrické jednotky Moravia 
pořízené Jihomoravským krajem s vyu-
žitím finančních prostředků z Operač-
ního programu Doprava EU. Na některé 
výkony jsou jednotky Moravia nasazeny 
již od začátku platnosti JŘ 22/23. Po na-
sazení jednotek Moravia tak na linkách 
S2 a S3 skončí pravidelné výkony lokomo-
tiv 242, 263 a 362 a vozů Bdmtee a B, řídi-
cích vozů Bfhpvee295 a motorových jedno-
tek 814.2 a 842. 

Olomoucký kraj
Pro rok 2023 zůstává zacho-
ván rozsah vlakové dopra-
vy na území Olomouckého 
kraje na úrovni předchozího 
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jízdního řádu, tedy zhruba 6 mil. 
vlakových kilometrů. České drá-

hy v regionu zajistí průměrně 537 re-
gionálních vlaků v pracovní dny, 422 

regio nálních o víkendech.
Se zahájením nového jízdního řádu bu-

de zahájen elektrický provoz na komplet-
ně zmodernizované trati č. 290 z Olomou-

ce do Šumperka. Od 1. ledna 
2023 nasadí České dráhy na tu-
to trať v první fázi dvoudílné 
elektrické jednotky RegioPan-

ter a elektrické lokomotivy řady 362 s kla-
sickou soupravou. Jedná se o přechodné 
období do doby dodání nových třídílných 
jednotek RegioPanter pro Olomoucký 
kraj z výroby. První dodávku těchto vo-
zidel očekáváme v průběhu dubna 2023, 
kompletní nasazení jednotek na trati 
z Olomouce do Šumperka by mělo být za-
vršeno v červnu 2023, kdy zároveň s účin-
ností úřední změny začne platit dyna-
mičtější a obsáhlejší jízdní řád.

V roce 2023 kraj očekává dodávku  
22 nových třídílných jednotek řady  
640 RegioPanter, zbývající jednotky 
do celkového počtu 27 kusů budou do-
dány v první polovině roku 2024. Po-

stupné dodávky nových jednotek zajis-
tí provoz jak na nově zmodernizované 
trati z Olomouce do Šumperka, zároveň 
postupně nahradí dosluhující jednot-
ky řady 460 a klasické soupravy s elek-
trickou lokomotivou na celém území 
Olomouckého kraje. Touto obměnou 
vozového parku výrazně stoupne podíl 
provozovaných nízkopodlažních želez-
ničních vozidel.

Zlínský kraj
Počet vlaků vypravovaných 
ČD ve Zlínském kraji činí 
v pracovních dnech 331 spo-
jů, o víkendech 315, prů-

měrně tedy 326. V novém JŘ vlaky ČD 
na regio nálních spojích ujedou 2,783 
mil. vlkm. Mírný nárůst je vyvolán ze-
fektivněním oběhů vozidel a souvisí se 
zahuštěním ranní a odpolední doprav-
ní špičky na trati Otrokovice – Vizovi-
ce a také odpolední špičky na trati Hu-
lín – Holešov.

Hlavní změnou v regionu je zkrácení 
intervalu na trati 331 Otrokovice – Vizo-
vice a také na trati 303 Valašské Mezi-
říčí – Kojetín. Od 11. 12. se předpoklá-
dá zahájení online prodeje jednotlivých 
jízdních dokladů IDZK v e-shopu ČD 
a v mobilní aplikaci Můj vlak.

Moravskoslezský kraj
Rozsah regionální dopra-
vy Českých drah na území 
Moravskoslezského kraje 
se zvýší o zhruba 1,6 % v po-

rovnání se současným jízdním řádem. 
V regionu pojede denně v průměru 67 
spěšných a 767 osobních vlaků.  

Na trati 271 Bohumín – Ostrava – Hra-
nice na Moravě (linka S3) dojde u vybra-
ných vlaků ke změně časových poloh. 
Nově budou vybrané vlaky jezdit z Os-
travy až do Hranic na Moravě (a zpět), 
tedy bez současných přestupů ve stani-
ci Suchdol nad Odrou. 

Podobně tomu bude i na trati 271/325 
Ostrava – Studénka – Příbor – Kopřivnice 
– Štramberk – Veřovice (linka S8), zave-
deno zde bude i více spěšných vlaků v re-
laci Ostrava – Štramberk, některé z nich 
budou nově provozovány i o víkendech. 

Novinkou je rozdělení linky S1 Český 
Těšín – Havířov – Ostrava – Opava (trať 
321) na dvě linky, a to S1 Ostrava – Háj 
ve Slezsku – Opava a S9 Český Těšín – 
Havířov – Ostrava.

Ve stanici Ostrava-Svinov bude nutno 
ze/ve směru Opava mezi osobními vla-
ky přestoupit. Na osobních vlacích me-
zi Opavou a Ostravou-Svinovem začnou 
v průběhu roku 2023 jezdit nové elek-
trické jednotky RegioPanter. ○

Systematicky 
postupujeme také 

v odstraňování bariér. 
Samozřejmostí je i možnost 
dobíjení invalidních vozíků. 

Do nového jízdního řádu 
vstupujeme se značkou 

bezbariérovosti už u 6 201 
spojů, což je o 800 vlaků 

více než letos.
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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Na podzim roku 2021 Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) v rámci dlouhodobé 
strategie dovršil vstup na slovenský trh prostřednictvím své 100% 
dceřiné společnosti VUZ Slovakia. Ta nyní poskytuje slovenským klientům 
především služby posuzování interoperability, takzvané služby DeBo, a dále 
služby certifikace ECM. Řízením rozvoje VUZ Slovakia a jejím jednatelem 
byl jmenován technický ředitel a člen představenstva VUZ Ondřej Fanta. 
Druhým jednatelem a zároveň výkonným ředitelem se stal Miroslav Klich.

Zákazník dostane  
komplexní službu  
pro homologaci vozidla

VUZ  |  Foto: archiv ČD a VUZ

Loni na podzim VUZ dokončil vstup 
na slovenský trh prostřednictvím stopro-
centní dceřiné společnosti VUZ Slovakia. 
Naplnila se od tohoto kroku očekávání? 
Ondřej Fanta (OF): Ano. Povedlo se nám 
získat oprávnění k certifikování subjek-
tů ECM a posuzování shody s národními 
požadavky pro Slovensko, takzvané DeBo. 
Nyní pracujeme na tom, abychom oslovili 
i další zákazníky. 
Miroslav Klich (MK): Získání certifiká-
tů samozřejmě předcházela i poměrně in-
tenzivní provozně-ekonomická činnost, 
kdy jsme museli zřídit sídlo společnos-
ti, vybrat dodavatele základních služeb 
a následně uzavřít dodavatelské smlouvy 
a v neposlední řadě probíhala intenzivní 
obchodní činnost. Naše očekávaní a sta-
novené plány se tak daří naplňovat.

Co je hlavním cílem v rámci podnikání 
této dceřinky?
OF: Nejdůležitějším záměrem bylo roz-
šířit produktové portfolio o služby, které 
jsou slovenskou legislativou umožněny. 
V oblasti vozidel pak chceme zákazní-
kům nabídnout plnohodnotné podklady 
pro schválení pro provoz v České republice 
i na Slovensku tak, jak tomu bylo před IV. 
železničním balíčkem. 
MK: Zásadní je pro nás to, že Slo-
vensko považujeme za vstupní brá-
nu na východní trhy, jelikož Čes-
ká republika je více orientovaná 
směrem na západ. Z tohoto důvo-
du bylo žádoucí, aby na Sloven-
sku vznikla slovenská společnost, 
která bude primárně zaměstná-
vat slovenské pracovníky, pro kte-
ré jsou východní trhy bližší. Jinak 
řečeno, z Bratislavy je to na východ 
blíže než z Prahy.  

Jak to konkrétně vypadá s posuzová-
ním interoperability, tzv. službou NoBo?
OF: Služby NoBo poskytuje primárně Vý-
zkumný Ústav Železniční, slovenská po-
bočka v této oblasti působí pouze jako ob-
chodní zastoupení.
MK: V obecné rovině zajišťujeme všech-
ny služby v rozsahu jako VUZ a k nim i řa-
du doplňkových služeb – management 
consulting; zpracování odborných analýz 
a studií; dotační management a další.

Daří se prostřednictvím VUZ Slovakia po-
skytovat zákazníkům lepší služby?
OF: VUZ Slovakia dokáže slovenským zá-
kazníkům nabídnout mnohem kvalit-
nější služby. Hodláme být našim zákaz-
níkům blíže a věnovat místní železniční 
infrastruktuře ještě větší pozornost, než 

tomu bylo v minulosti. Zásadně nepra-
cujeme pouze od stolu a bližší dojezdová 
vzdálenost na posuzované stavby výrazně 
zvýšila naši konkurenceschopnost.
MK: Kromě toho jsme již během naše-
ho relativně krátkého působení zjistili, že 
slovenský správce železniční dopravní in-
frastruktury teprve začíná vyžadovat ně-
které certifikáty a ne všechny požadavky 
jsou správně definované. Zde vidíme na-
ši příležitost v přenesení know-how z té-
to oblasti na Slovensko, což nejen zvyšu-

je konkurenceschopnost skupiny VUZ, ale 
zároveň tím můžeme přispět ke zlepšení 
stavu realizace dopravních staveb, zejmé-
na z pohledu jejich bezpečnosti.

Co jim konkrétně nyní nabízíte?
OF: Našim klientům nabízíme obchodní 
zastoupení, dále oprávnění k certifiková-
ní subjektů ECM a DeBo SK.
MK: Zároveň poskytujeme další doplňko-
vé služby, kde mohu zmínit realizaci pro-
jektu pro Ministerstvo dopravy a výstav-

Ondřej Fanta
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by SR s názvem „Zabezpečenie trvalých 
a analytických činností pre oblasť dopra-
vy“, což jsou činnosti zaměřené na zpra-
covávání a vyhodnocování statistických 
údajů, které v rámci našeho produktového 
portfolia spadají pod činnosti zpracování 
odborných analýz a studií.

Vzrostla díky působnosti na Slovensku 
konkurenceschopnost celé společnosti?
OF: Určitě, zákazník dostane komplexní 
službu pro homologaci vozidla nejen pro 
Českou republiku, ale i pro Slovensko.
MK: A jak jsem již zmínil, dostáváme se 
blíže východním trhům, což by bez zřízení 
sídla společnosti na Slovensku bylo daleko 
hůře dosažitelné.

Počítáte s rozšiřováním i na další trhy?  
OF: V nejbližší době, ve střednědobém ho-
rizontu, o další expanzi neuvažujeme.
MK: Je to způsobeno zejména náročností 
zřízení sídla společnosti v dané zemi, ale 
hlavně zajištěním dostatečně kvalifikova-
ných pracovníků a odpovídajícího zázemí. 
Vybudovat soběstačnou společnost s kvali-
fikovaným týmem a potřebným zázemím 
není otázka krátkodobého nebo středně-
dobého horizontu. Nicméně, z hledis-
ka dlouhodobého lze o expanzi směrem 
na východní trhy uvažovat.

Co v praxi přinesla dohoda o vzájem-
né spolupráci mezi Žilinskou univerzitou 
a VUZ Slovakia z ledna 2022?
OF: Jednoznačně lze říci, že nejdůležitěj-
ším přínosem je zejména možnost spolu-
práce odborníků z akademické obce.
MK: Žilinská univerzita je moderní uni-
verzitou s více než 70letou historií, která 
je odborným profilem a zaměřením jedi-

nečnou univerzitou na Slovensku. Vý-
znamné výzkumné a zahraniční aktivi-
ty univerzity skvěle zapadají do činnosti 
VUZ. Dohoda o vzájemné spolupráci me-
zi Žilinskou univerzitou a VUZ Slovakia 
umožňuje dlouhodobě spolupracovat v ob-
lasti vědy a výzkumu i na konkrétních 
projektech, jako je problematika certifika-
ce subjektů nebo organizací zodpovědných 
za údržbu železničních vozidel.

VUZ Slovakia nedávno získala pověření 
Ministerstva dopravy a výstavby SR jako 
určený orgán DeBo. Jaké výhody z toho 
pro ni vyplynuly?
OF: Jedním z hlavních přínosů je skuteč-
nost, že společnost může posuzovat shodu 
s národními předpisy pro Slovensko.
MK: Jde o posuzování ve smyslu tzv. ná-
rodního referenčního rámce. Co je však 
zásadní nejen pro skupinu VUZ, ale ze-
jména pro její zákazníky je to, že na Slo-
vensku existuje další subjekt, který za-
bezpečuje činnosti DeBo, díky čemuž mají 
zákazníci možnost volby.

Nedávno uspořádala skupina VUZ histo-
ricky 1. Česko-slovenskou železniční kon-
ferenci. Co bylo důvodem, respektive mo-
tivem pro její uskutečnění?
MK: Důvodem bylo zejména to, že nám 
na trhu dlouhodobě chyběl takovýto typ 
konference, kdy jsme ji chtěli pojmout ze-
jména jako diskusní panel pozvaných od-

borníků a předních představitelů oslove-
ných společností a ministerstev. Smyslem 
je vést živou diskusi, jejíž průběh se odvíjí 
od odpovědí jednotlivých interpretů, a to-

to se nám, myslím, podařilo. Základ-
ním motivem pak bylo zejména to, že 

ČR od 1. července 2022 předsedá Radě 
EU. Protože ČR i Slovensko řeší v ob-
lasti železniční dopravy podobné 
problémy, chtěli jsme dát účastní-
kům konference možnost vyměnit 
si své postřehy, nápady.

Proč se konference uskutečnila  
v Bratislavě, a ne v Praze?

MK: V budoucnu, u dalšího roční-
ku, nevylučujeme, že se bude konferen-

ce konat v Praze, ale pro 1. ročník jsme 
zvolili Bratislavu, protože jsme místo ko-
nání chtěli symbolicky propojit se zalo-
žením VUZ Slovakia, která má sídlo prá-
vě v Bratislavě. Dalším důvodem bylo to, 
že od samého počátku vzniku VUZ Slova-
kia prezentujeme, že VUZ Slovakia přiná-
ší na slovenský trh zejména bohaté zkuše-
nosti, vysokou kvalitu a lepší dostupnost 
služeb VUZ, evropského lídra v železnič-
ním zkušebnictví a certifikaci, s výhoda-
mi sídla v Bratislavě. Jednoduše chceme 
být našim slovenským zákazníkům blíže, 
a proto byla Bratislava jasnou volbou.

Proč byla zařazena daná témata?
MK: Nosným tématem bylo téma „Bu-
doucnost Česko-slovenské železnice“. 
V rámci tohoto bloku jsme se zaměři-
li na diskusi o roli železnice v době před-
sednictví ČR v Radě EU, o legislativě a ta-
ké o liberalizaci v železniční dopravě. Jak 
zmínil ve svém video projevu premiér Petr 
Fiala: „To, že nejsme plnohodnotnou sou-
částí evropské železniční sítě, nás omezu-
je. Pomalé vlaky nás brzdí s tím, že čes-
ká vláda vrací dopravě prioritu.“ A to jsme 
chtěli akcentovat i v rámci konference.

Naplnila konference vaše očekávání?
MK: Konference naše očekávání vysoce 
předčila, a to nejenom ve vztahu k cel-
kovému počtu účastníků, který dosá-
hl za oba dny 240, ale zejména ve vztahu 
k samotnému diskusnímu panelu. Neje-
nom, že pozvání přijali přední předsta-
vitelé významných společností z oboru, 
ale podařilo se zajistit i účast minist-
ra dopravy Martina Kupky a státního 
tajemníka Jaroslava Kmeťa za SR. Dis-
kusní panel tak měl vysoce odbornou 
a reprezentativní úroveň. Máme mnoho 
pozitivních ohlasů. Dokonce jsme obdr-
želi řadu dotazů na to, kdy a kde se bude 
konat další ročník. Lze říci, že konferen-
ce nejenže splnila svůj účel, ale dokonce 
jej předčila. ○

Miroslav Klich
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P R O V O Z  A  T E C H N I K A

V novém jízdním řádu, který začne platit 11. prosince 2022, pojedou expresní vlaky z Prahy do Tábora pouhých  
59 minut a do Českých Budějovic pak 1 hodinu 40 minut. Opačným směrem bude doba jízdy o 2 minuty pomalejší. 
Cesta po železnici tak bude rychlejší než autem. Lidé se navíc vyhnou častým kolonám na rušné a extrémně zatížené 
silnici I/3 a na dálnici D1 a problémům s parkováním v aglomeracích, ve kterých vlaky zastavují. 

Z Prahy do Českých Budějovic 
se pojede nejrychleji v historii

Petr Šťáhlavský   |  Foto: Jan Chaloupka, Vít Čepický

Na 4. železničním koridoru nabídnou 
České dráhy díky dalším dokonče-

ným úsekům rychlé a komfortní cesto-
vání. U všech spojů EuroCity a InterCity 
se sjednotí maximální rychlost na 160 
km/h a dopravce cestujícím nabídne řa-
du doplňkových služeb, díky kterým lze 
využít cestu pro práci nebo odpočinek. 
Ve vlacích je k dispozici bistrovůz, wi-fi 
připojení k internetu nebo zásuvky pro 
dobíjení cestovní elektroniky.   

Linka Ex 7 Jižní expres díky tomu bu-
de patřit k nejrychlejším v České republi-
ce a dokáže snadno konkurovat provozu 
na silnicích, kde se v obou směrech často 
tvoří dlouhé kolony aut. Cestovní (prů-

měrná) rychlost vlaků dosáhne 99 km/h 
a mezi Prahou a Táborem překročí do-
konce 100 km/h. Obyvatelé Tábora a je-
ho okolí tak získají nové rychlé a pohodl-
né vlakové spojení pro pravidelné denní 
dojíždění do zaměstnání v Praze. 

Nejrychlejší spojení v historii  
tuzemské železnice
Cesta vlakem mezi Prahou a jihočeskou 
metropolí bude zhruba o 20 minut kratší. 
Oproti 80. letům se však jízdní doba zkrá-
tí dokonce na pouhou polovinu. Tehdy se 
cestovalo z Prahy do Českých Budějovic 
zhruba 3 a půl hodiny. Nové cestovní ča-
sy umožňují například pohodlnější denní 
dojíždění za prací nebo do školy na trase 
Praha – Tábor – České Budějovice. 

V novém jízdním řádu pak uspoří 
na cestě mezi Prahou a Českými Budějovi-
cemi další desítky minut a cestu zvládnou 
za 1 hodinu 40 minut. O něco pomalejší 
rychlíky Vltava, které mají o sedm zastá-
vek víc a stojí například v Benešově, Ol-
bramovicích, Plané nad Lužnicí, Soběsla-
vi a ve Veselí nad Lužnicí, zvládnou cestu 
za 2 hodiny 4 minuty. Takto krátký cestov-
ní čas byl dosud vyhrazen jen expresním 
vlakům s jedinou zastávkou v Táboře.

V budoucnosti navíc dojde k dalšímu 
zkrácení cestovních časů mezi Prahou 
a jižními Čechami díky modernizaci zbý-
vajících úseků 4. železničního koridoru.

Jižní expresy jsou navíc sestaveny 
z moderních vozů s klimatizací, palub-
ní wi-fi sítí, elektrickými zásuvkami 

Praha

Tábor

České Budějovice
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230 V a USB porty pro dobíjení elektroni-
ky. Cestující na této lince mají k dispozi-
ci i bistro, bezbariérová místa, místa pro 
kočárky a jízdní kola nebo stoly, na které 
lze položit notebook při práci. Díky tomu 
lze již během cesty vyřídit řadu pracov-
ních záležitostí nebo se naopak věno-
vat volnočasovým aktivitám, jako je sle-
dování filmů, poslech hudby nebo čtení 
knih a denních zpráv. Vlaky EuroCity 
a InterCity mohou na 4. koridoru využí-
vat maximální rychlost 160 km/h a patří 
tak k nejrychlejším vlakům v Česku. Řa-
da doplňkových služeb je zaváděna také 
v rychlících Vltava a Lužnice. 

Cesta časem 
V roce 1880 trvala cesta mezi Prahou 
a Českými Budějovicemi zhruba 6,5 ho-
diny a do Lince se jelo až 11 hodin. Po za-
vedení rychlíků se cestovní doba pod-
statně zkrátila. Hlavní směr byl však 
z Prahy do císařské metropole Vídně. 
Ve Veselí nad Lužnicí se muselo přestu-
povat na osobní vlak. 

V roce 1890 zabrala cesta rychlíkem 
mezi Prahou a Českými Budějovicemi 
přibližně 3,5 hodiny. Tábor byl dosaži-
telný za 2 hodiny, osobním vlakem pak 
za tři až tři a půl hodiny, a do Lince se 
cestovalo zhruba 6 hodin. V té době však 
jezdilo z Prahy na jih Čech pouze pět pá-
rů osobních vlaků a dva páry vídeňských 
rychlíků denně. Cestovní rychlost se 
tenkrát pohybovala pouze kolem 50 až  
55 km/h a tato průměrná rychlost zde 
vydržela prakticky sto let. 

V době první Československé republi-
ky se cestovní časy dál pomalu zkraco-
valy a přibylo i vlaků. Rychlíky zvládaly 
cestu mezi Prahou s Českými Budějovi-
cemi za 3 až 3 a čtvrt hodiny, ale nová 
státní hranice prodloužila cestu do Lin-
ce na zhruba 7 až 7,5 hodiny. V roce 1932 
už jezdily tři přímé rychlíky Praha – Čes-
ké Budějovice, z toho jeden pokračoval 
do Lince a vezl přímé vozy do Splitu, Ter-
stu, Milána nebo Říma. Další dva páry 
rychlíků odbočovaly ve Veselí nad Lužni-
cí do Gmündu a Vídně. 

V 50. letech 20. století byla cestovní do-
ba mezi hlavním městem a jihočeskou 
metropolí kolem tří hodin, ale s houst-
noucí dopravou a nasazením dieselektric-
kých lokomotiv se ve druhé polovině mi-
nulého století cestovní časy prodlužovaly 
na zhruba 3 a čtvrt až 3 a půl hodiny. Ces-
ta do Tábora trvala stále přes 2 hodiny. 

Zrychlení po elektrizaci
Teprve po elektrizaci celé tratě, zruše-
ní přepřahů a nasazení výkonných elek-
trických lokomotiv nastalo první sko-
kové zrychlení. Na přelomu 80. a 90. let 

minulého století se cestovní časy do Čes-
kých Budějovic zkrátily na 2,5 až 3 hodi-
ny a do Tábora na 1,5 až 1 a tři čtvrtě ho-
diny. Po roce 1989 se obnovily také přímé 
spoje do Lince, kam trvala cesta zhruba  
5 až 5,5 hodiny. Cestovní rychlost na ji-
hočeském koridoru také poprvé výrazně 
poskočila a dosáhla skoro 70 km/h. 

Další téměř tři desetiletí zůstáva-
ly cestovní časy vlaků jedoucích na jih 
Čech bez velkých změn. Jen po zaháje-
ní modernizace tratě přibylo několik mi-
nut rezervy kvůli pomalým jízdám přes 
rozestavěné úseky. Cestovní časy mezi 
Prahou a Českými Budějovicemi se tak 
pohybovaly stále mezi 2,5 a 3 hodina-
mi. Přibylo ale výrazně spojů na této tra-
ti, když na konci 80. let zde jezdilo pou-
ze pět rychlíků, zatímco v uplynulých 
třech dekádách zde vznikla taktová do-
prava a rychlíky doplnily rychlejší ex-

presy, dnes komfortní spoje EuroCity/In-
terCity. Další velké zkrácení cestovních 
dob přišlo v roce 2017 po dokončení části 
čtvrtého koridoru. Nové expresní vlaky 
začaly jezdit zhruba o 20 minut rychle-
ji než dosavadní spoje a cestující strávili 
na cestě mezi Prahou a Českými Budějo-
vicemi poprvé jen 2 hodiny. 

Cestovní rychlost se konečně přehoup-
la přes 80 km/h (zhruba 85 km/h). Ces-
ta z Prahy do Tábora pak trvala zhru-
ba 1 a čtvrt hodiny. Jízda vlaků z Prahy 
do Lince se zkrátila dokonce o tři čtvrtě 
hodiny na zhruba 4 hodiny.

S dokončením dalších přeložek na želez-
ničním koridoru Praha – České Budějovice 
dochází od jízdního řádu 2023 k dalšímu 
zhruba dvacetiminutovému zkrácení ces-
tovních časů a výraznému zvýšení cestov-
ní rychlosti, která dosáhne poprvé na této 
trase hodnoty kolem 100 km/h. ○
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K dráze se dá přirůst různými způsoby. Když Julie Šodková vyrůstala 
v severním Slezsku na česko-polském pomezí, železniční kariéra se 
v jejích úvahách neobjevovala. Přesto postupem času s dráhou srostla 
způsobem, který se zdá být definitivním. Pracuje jako vlakvedoucí, 
studuje dopravní školu a ve volných chvílích se ráda nechává unášet 
vlakem bez konkrétního cíle. Tím je pro ni totiž cesta vlakem jako taková. 
„Není nic krásnějšího než jen tak jet vlakem a dívat se z okénka,“ tvrdí. 

Vlakvedoucí Julie Šodková: 
Srdcem na dráze

L I D É  A  P Ř Í B Ě H Y

Vít Čepický  |  Foto: autor

Železnici do jejího života ve větším při-
vedla škola. Paradoxně jí to později že-

leznice oplatila a poslala jí do života školu. 
„Když jsem tři roky denně dojížděla z Kr-
nova do Opavy na gymnázium, všímala 
jsem si různých typů vlaků a zajímalo mě, 
jaké jsou mezi nimi rozdíly, hledala jsem 
si údaje o nich na internetu… Že bych se 
ale třeba ve čtrnácti rozhodla pro kariéru 
na dráze, to se říct nedá.“

Přesto se k ní časem propracovala. 
„Mám známého vlakvedoucího, od kte-
rého jsem se dozvěděla, jak se vůbec 
může člověk stát vlakvedoucím. Přišlo 
mi to hrozně zajímavé, předtím jsem si 
myslela, že jde o nějaký složitý proces 
a může to dělat jen nějaká úzká, vybra-
ná skupina lidí – a ono to vlastně vůbec 
nebylo nedosažitelné. Trochu mě k to-
mu popošťouchl, dost mi v začátcích po-
mohl. Vyprávěl mi, co práce obnáší, vě-
děla jsem, na co se připravit.“

Do nové práce nastupovala s respek-
tem. „Bála jsem se hlavně velké zodpo-
vědnosti a toho, že nebudu umět odpo-
vídat cestujícím. Nebo že zaspím. Což 
se mi bohužel stalo hned na druhé smě-
ně. Špatně jsem se zorientovala v turnu-
su a vstávala na ubytovně v sobotu podle 
páteční verze. Ráno jsem přišla na ná-
draží a říkala si: ‚Bezva, to mám ješ-
tě půlhodinku…‘ Ale překvapilo mě, že 
můj vlak není na odjezdové tabuli. Šla 
jsem tedy za výpravčím, který povídá: 
‚Vždyť je sobota, ten už je pryč…‘ Nako-
nec jsem svůj vlak musela nahánět dal-
ším. To jsem se cítila hrozně, obzvláště 
když to byla má druhá směna,“ vzpomí-
ná na neveselý start.

Překvapením příjemní lidé
Ovšem pozitivní pocity naštěstí převažo-
valy. „Hrozně mě od začátku bavily vlako-
vé úkony. Sestavování dokumentace, zprá-
vy o brzdění, být součástí toho, že se vlak 
vypraví. A starat se o cestující. Když jsem 
viděla, že někomu můžu pomoct, poradit, 
ze kterého nástupiště mu jede vlak nebo 
kdy odjíždí přípoj, měla jsem pocit, že to 
má smysl. A překvapilo mě, jak jsou lidé 
občas příjemní, vděční, když si s nimi tře-
ba na chvíli popovídám, zasmějeme se… 
Člověka to dobije, což na nějaké šestnácti-
hodinové směně potřebujete.“

Vzpomínat by mohla na řadu zajíma-
vých cestujících, speciálně ale vzpomíná 
na jednu. „Jela jsem se spěšným vlakem 
ze Zábřehu do Jeseníku. Jedna z prvních 

směn, navíc typ dlouhé soupravy, ze 
kterého jsem tehdy měla trochu obavu. 
Když jsme přijížděli do Jeseníku a já by-
la trochu ve stresu, přišla za mnou ma-
minka s holčičkou s tím, že mi nama-
lovali obrázek. Byla jsem namalovaná 
já s brýlemi, nad tím nápis: ‚Jízdenky, 
prosím!‘, to mě hrozně zahřálo u srd-
ce a uklidnilo. Dodnes ten obrázek mám 
doma na nástěnce. To už je relikvie.“

Julie Šodková nejprve začínala u osob-
ních a spěšných vlaků na severní Moravě, 
poté ovšem přešla na Západní expresy. Má 
tedy zajímavou možnost srovnání dvou 
poměrně odlišných náplní práce vlak-
vedoucí. „Oboje má své. V Plzni jezdím 
na expresech, třeba nové InterJety zbož-
ňuju. Jezdí se mi na nich pohodlně a vím, 
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Julie 
Šodková
Po dostudování Men-
delova gymnázia v Opavě 
se přestěhovala do Olomouce, kde 
odstartovala svou drážní kariéru 
jako vlakvedoucí. Po roce změnila 
své působiště a nyní je vlakvedoucí 
vlaků vyšší kvality v Plzni. Studuje 
dopravní stavitelství na Dopravní fa-
kultě Jana Pernera v Pardubicích. 
Ve volném čase nejčastěji čte, píše 
povídky, hraje na klavír, kytaru a sa-
mozřejmě – jezdí vlakem.

že je mají rádi i cestující. S vlaky EuroCi-
ty navíc zajíždíme i do Německa. Záro-
veň ale vzpomínám i na Olomouc a osob-
ní vlaky do Koutů nad Desnou. Ty byly mé 
oblíbené. Pershing a tři Bdt, spolehlivé, 
vždycky to vytáhly. Navíc jsem si na nich 
připadala opravdu jako na vlaku. Panter 
je taková větší tramvaj a jsem tam méně 
potřeba. Dveře zavírá strojvedoucí a má 
kamery. Ale u klasických souprav jsem se 
cítila potřebně. Navíc se tam posunovalo. 
U nich jsem byla opravdu vlakvedoucí.“

Ve vlacích se skvěle učí i spí
Vlaky nevyplňují jen její pracovní do-
bu – ráda se jimi sveze i ve volném ča-
se. A ani nemusí mít konkrétní cíl cesty. 
„Ve vlacích se mi třeba skvěle učí. Lépe 
než doma. Taky se mi v nich dobře spí. 
A když nespím, moc ráda jen tak koukám 
z okénka a třeba načerpávám inspiraci 
na výlety,“ vypráví.

A dráhy se drží i ve škole. „Studuji do-
pravní stavitelství, máme tam teď dost 
obecných předmětů, které souvisí s mou 
prací na dráze. Ale obecně je to spíše o in-
frastruktuře,“ popisuje. Pro pardubickou 
univerzitu se rozhodla právě díky své prá-
ci. „Jinak by mě studium dopravní školy 
nikdy nenapadlo. Když jsem k ČD nastou-
pila, studovala jsem anglistiku a bohe-
mistiku, ale zjistila jsem, že mě želez-
niční doprava hodně baví. Takže jsem 
z humanitní školy odešla a přihlásila se 
na dopravní,“ přibližuje nezvyklé studijní 
přehození výhybky. Skok od humanitního 
k technickému oboru jí ovšem problémy 
nedělal. „Mám hodně zájmů a do všeho 
chci nahlédnout. Navíc když jsem studo-
vala na předchozí škole, četla jsem dost 
odborných časopisů – včetně Železničáře. 
A když nyní studuju na dopravce, stále čtu 
třeba filozofické romány. Vždycky se mi to 
navzájem doplňovalo,“ říká.

Tentokrát to ale vypadá, že u tech-
nického oboru zůstane. „Byla bych rá-
da, kdyby se mi školu podařilo dokon-
čit. Chtěla bych pak projektovat tunely 
a mosty nebo pracovat v souvislosti s drá-
hou obecně. Určitě se mi od železnice ne-
chce; přirostla mi k srdci a vůbec si ne-
dokážu představit, že bych to spojení 
přerušila,“ říká.

Nečekané příchody kreativity
Jelikož se ani ve volnu od dráhy příliš ne-
vzdaluje, je až s podivem, že najde čas 
na záliby, které s ní nesouvisí. „Krom čte-
ní i ráda píšu. Zejména povídky o mezi-
lidských vztazích. Taky píšu písničky. 
Často mě něco napadne při cestě vla-
kem, to si pak píšu poznámky do telefonu 
a později z nich vůbec nechápu, co jsem 
tím chtěla říct,“ směje se.

Větší ambice ohledně 
psaní momentálně ne-
má, ještě to prý chce ně-
jaký čas. „Písničky si 
skládám hlavně pro ra-

dost, to je něco jako můj 
deníček. U prózy bych by-

la ráda, kdyby se to dotáh-
lo někam dál a jednou bych 

si třeba sáhla na svoji knížku, 
ale zatím si myslím, že na tom 

musím ještě zapracovat.“
A kam se chystá vydat po kolejích 

v blízkém budoucnu? „Hrozně bych se 
chtěla podívat kolem Berounky, kde to 
znám z vlaku, navíc jsem ještě neje-
la z Berouna do Prahy přes Rudnou. Ani 
kolem Rakovníka to neznám a moc bych 
se tam chtěla podívat. Plus Šumava. 
Doprovázím tam rychlíky na Železnou 
Rudu, ale ještě jsem pořádně neměla 
příležitost si to tam projít. Určitě za pří-
rodou. Vždycky!“ ○
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Nedávný úspěšný experiment v Německu s levnou letní jízdenkou za pouhých 9 eur se dočkal pokračování. 
Od začátku příštího roku by u našich západních sousedů měl fungovat Deutschland ticket. Přijde na 49 eur měsíčně 
a platit bude v regionálních vlacích, autobusech i v prostředcích městské hromadné dopravy. Definitivu mu dala 
listopadová dohoda německého kancléře Olafa Scholze se zástupci regionů. 

Němci mají novou levnou jízdenku

Petr Slonek  |  Foto: Deutsche Bahn AG

Letní jízdenka se v Německu těšila 
značné oblibě. Němci ji mohli využí-

vat od června do konce srpna za měsíční 
cenu devět eur. Zájem o ní byl nečekaně 
vysoký a prodalo se jí zhruba 52 milio-
nů. Proto se po ukončení jejího prodeje 
začalo okamžitě mluvit o jejím nahra-
zení novým produktem. A tím se stane 
Deutschland ticket. Posvětila jej dohoda 
kancléře Scholze s regiony. Stát bude 49 
eur, zatím ale není jasný termín spuštění 
nové jízdenky. Zavedení je nicméně plá-
nováno co nejdříve, ideálně od 1. ledna 
2023. Podle generálního ředitele Svazu 
německých dopravních podniků (VDV) 
Olivera Wolffa je datum startu jízdenky 
za 49 eur reálné spíše 1. března. 

Bez tarifních zón
Držitelé jízdenky podle německých mé-
dií nebudou muset brát ohledy na tarifní 
zóny nebo kupovat více jízdenek, na ces-
ty vlakem nebo autobusem postačí jedna. 
„Ještě nikdy nebylo používání autobusů 
a železnic tak snadné jako s touto jízden-
kou Deutschland ticket,“ prohlásil podle 
deníku Spiegel německý ministr dopra-
vy Volker Wissing. Jízdenku bude mož-

Společnost PKP Intercity vypsala největší 
tendr na kolejová vozidla v historii ze-

mě. V soutěži hledá celkem 300 nových 
osobních vagonů, přičemž opce umožňuje 
nákup dalších 150 vozů. Dopravce si od to-
hoto kroku slibuje další zlepšení kvality vo-
zového parku, a tím komfortu pro cestující. 

Výběrové řízení je součástí dlouhodobé 
investiční strategie polského dopravce. „Ná-
kup několika stovek moderních, bezpeč-
ných a pohodlných vozů naším národním 
dopravcem je velkým krokem k tomu, aby 
se železnice v zemi stala hlavním dopravní 
prostředkem,“ řekl ministr infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.

V rámci výběrového řízení firma pořídí 
sedm různých typů vozů. Po dokončení do-

PK P Intercity hledá až 450 nov ých vozů

né zrušit každý měsíc a na rozdíl od letní 
verze se počítá pouze s její digitální verzí. 
Ministři dopravy se shodli, že jízdenka 
bude zkušebně fungovat dva roky.

Expert na mobilitu Stefan Carsten tvr-
dí, že měsíční devítieurová jízdenka pro 
cesty napříč Německem bude pro moderní 
městskou a regionální dopravu průlomo-
vá. „Její zavedení zajistí totiž přístup k ve-
řejné dopravě pro všechny. Navíc již cestu-
jící nebudou muset zdlouhavě přemýšlet 
například o tarifech různých dopravců. 
Jízdenka za 49 eur pomůže jako nástroj 

ke snazšímu dojíždění a může znamenat 
pozitivní obrat v mobilitě,“ řekl Carsten.

Od úspěšného letního projektu se 
v Německu živě diskutovalo o možnos-
tech pokračování levných jízdenek. Kri-
tici však poukazovali na přílišnou zátěž 
pro rozpočet a hledali optimální řešení. 
Schválení nového jízdného se tak pro-
táhlo na několik měsíců právě kvůli ne-
dořešené otázce financování. Spolko-
vé země požadovaly z Berlína více peněz 
na financování veřejné dopravy, proto-
že se obávaly, že by se kvůli nedostat-
ku financí zastavily nezbytné investice 
do hromadné dopravy a ve výsledku by 
mohly být zrušeny i některé železniční 
spoje. Scholz žádosti nakonec vyhověl. 

Obě strany tak zadotují levnou jízden-
ku částkou 1,5 miliardy eur a německá 
vláda zároveň navýší rozpočet pro potřeby 
rozšíření vozového parku veřejné dopra-
vy. Tuto změnu požadovali především že-
lezničáři, kteří po zavedení letní jízdenky 
za 9 eur upozorňovali na příliš krátké stá-
vající vlaky v souvislosti s rychle rostou-
cí poptávkou po přepravě. Kraje dostanou 
na investice do veřejné dopravy celkem 
jednu miliardu eur navíc. V současnos-
ti stát přispívá na veřejnou regionální do-
pravu 9,4 miliardy eur ročně. ○

dávek se vozový park PKP Intercity rozroste 
o 38 vozů 1. třídy v kombinaci velkoprostoro-
vý oddíl + kupé, 40 vozů 2. třídy, 80 velko-
prostorových vozů 2. třídy, 38 oddílových 
vozů 2. třídy s místy pro osoby se zdravotním 
postižením. Dále poptává 40 velkoprostoro-
vých vozů 2. třídy s místem pro přepravu 
jízdních kol, 38 restauračních vozů a 26 uby-
tovacích vozů pro pohodlné cestování v noci. 
Nové vagony pojedou rychlostí až 200 km/h 

a PKP Intercity počítá se zahájením jejich do-
dávek v roce 2025. Nasadí je na vnitrostátní 
i mezinárodní spoje. Homologovány budou 
pro železniční sítě Česka, Slovenska, Němec-
ka, Rakouska, Maďarska a Litvy. Objeví se 
trasách Varšava – Poznaň – Berlín, Varšava – 
Poznaň – Štětín, Gdyně – Varšava – Katovice 
– Bohumín – Vídeň, Přemyšl – Krakov – Kato-
vice – Vratislav – Berlín, Přemyšl – Krakov – 
Katovice – Vratislav – Poznaň – Štětín, Gdyně 
– Poznaň – Vratislav – Praha a Krakov/Vrati-
slav – Bohumín – Vídeň.

Vozy mají moderní design, který zavede 
nový standard do dálkové dopravy. Inovova-
né je barevné schéma a pohodlnější je také in-
teriér. Samozřejmostí je klimatizace, wi-fi, in-
dividuální systém osvětlení, zásuvky a USB. 
Použit byl nový systém detekce požáru po-
krývající celé vagony a kamerový systém. (pes)



27

MALÝ  ATLAS  
LOKOMOTIV2023

Malý atlas lokomotiv 2023

Další publikace nakladatelství Gradis Bohemia do Vaší knihovny:

S
K

A
LI

C
E

 N
A

D
 S

V
IT

A
V

O
U

 -
V

E
LK

É
 O

P
A

T
O

V
IC

E
M

ÍS
T

N
Í

D
R

Á
H

Y
LE
T

MÍSTNÍ 
DRÁHY

LET

SKALICE NAD SVITAVOU -
VELKÉ OPATOVICE

SKALICE NAD SVITAVOU -
VELKÉ OPATOVICE

GRADIS BOHEMIA

9 7 8 8 0 8 6 9 2 5 0 4 2

100 let Skalice-Potah OK.indd   1 8/25/08   6:19:54 PM

Fenomén ČME 3
Plnobarevná monografie, formát 
A4, pevná vazba, 398 stran, cca 
400 fotografií, řada map i tabulek 
s technickými a statistickými údaji.

Pielsticks

GRADIS BOHEMIA

pielstici

100 let místní 
dráhy Skalice 
nad Svitavou 
– Velké Opatovice
V publikaci je zmapována 100letá 
historie místní dráhy Skalice nad 
Svitavou – Velké Opatovice.

Formát 230 x 165 mm, pevná 
vazba, 192 plnobarevných stran.

Pielstici
motorové lokomotivy 
řady 735 (ex T 466.0)

Publikace z ediční řady fotografických 
knih, celostránkové fotografie, 
texty v trojjazyčném provedení (ČJ, 
AJ, NJ), formát A4, pevná vazba, 
152 plnobarevných stran.

Pielsticks

GRADIS BOHEMIA

pielstici

S
K

A
LI

C
E

 N
A

D
 S

V
IT

A
V

O
U

 -
V

E
LK

É
 O

P
A

T
O

V
IC

E
M

ÍS
T

N
Í

D
R

Á
H

Y
LE
T

MÍSTNÍ 
DRÁHY

LET

SKALICE NAD SVITAVOU -
VELKÉ OPATOVICE

SKALICE NAD SVITAVOU -
VELKÉ OPATOVICE

GRADIS BOHEMIA

9 7 8 8 0 8 6 9 2 5 0 4 2

100 let Skalice-Potah OK.indd   1 8/25/08   6:19:54 PM

Stroje na stavbách
Publikace pojednává o historii stavebních 
strojů 19. století a první poloviny 20. století.

Formát A4, pevná vazba, dvě knihy v pevném 
boxu, 896 stran (tabulková část 232 stran).

190,- Kč

malý 

atlas
lokomotiv

2003

190,- Kč

Fenomén ČME 3

GRADIS BOHEMIA

Ladislav Novák

se slevou
50 %

Zvýhodněné komplety a slevy pouze v e-shopu www.gradis.cz!

Ušetříte 295,- Kč Ušetříte 435,- KčUšetříte 440,- Kč Ušetříte 940,- Kč Ušetříte 390,- Kč

Parní lokomotivy 
řady 97/310.0
Monografie parních lokomotiv, 
formát A4, pevné vazba, 200 
stran, cca 400 fotografií.

Чешские
и словацкие
локомотивы

Ч
еш

ск
и
е 

и 
сл

ов
ац

ки
е 
ло

ко
м
от

и
вы

9
78

80
86

92
51

34

Чешские
и словацкие
локомотивы

Ч
еш

ск
и
е 

и 
сл

ов
ац

ки
е 
ло

ко
м
от

и
вы

9
78

80
86

92
51

34

Чешские
и словацкие
локомотивы

Ч
еш

ск
и
е 

и 
сл

ов
ац

ки
е 
ло

ко
м
от

и
вы

9
78

80
86

92
51

34

245,- Kč

m
al

ý 
at

la
s 

lo
k

om
ot

iv
 2

0
0
9 malý

atlas  
lokomotiv
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Při objednávce nového Malého atlasu lokomotiv 2023 zvýhodněné komplety za mimořádné ceny:

MALÝ  ATLAS  
LOKOMOTIV2023 MALÝ  ATLAS  

LOKOMOTIV2023 MALÝ  ATLAS  
LOKOMOTIV2023 MALÝ  ATLAS  

LOKOMOTIV2023 MALÝ  ATLAS  
LOKOMOTIV2023

malý 
atlas
lokomotiv
2002

190,- Kč
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245,- Kč

malý
atlas  
lokomotiv

2011

190,- Kč

J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek

Malý atlas lokomotiv 2023 navazuje na předchozí vydání z let 2000 až 2019, v knize jsou shrnuty základní 
charakteristiky a parametry kolejových vozidel, která jsou v pravidelném nebo muzejním provozu v České republice 
a na Slovensku. V aktuálním vydání jsou opět doplněny nové vozidlové řady, vozidla již pravidelně neprovozovaná jsou 
vynechána nebo přesunuta mezi vozidla muzejní.

Nově doplněnými vozidlovými řadami jsou nově dodaná, modernizovaná či „second-handová“  
vozidla, u nichž je provoz povolen či se jejich provoz brzy očekává.

Jde o elektrické jednotky řad 495.95, 530/550, 561, 640.2, 650.2, 654, 690,  
lokomotivy řad 388, 485.95, 719.4, 742.71, 744.1 či motorové  
vozy 832, 841.2, 846 až 848, MD2 a OCPD. Řady muzejních vozidel  
rozšířily stroje řad B600/70, 414.0 a Las.

Vázaná publikace (šitá a lepená), formát B6, 472 plnobarevných stran.

245,- Kč

    
Lokomotiva 388.211 při obratu ve stanici Praha-Smíchov 7. 5. 2022 (JB)

V roce 2018 vyrobil Bombardier Kassel šest prototypů vícesystémových lokomotiv Traxx MS3, v Německu označe-

ných řadou 188. Podle osazení zabezpečovači a řídicími softvéry může jít o až čtyřsystémovou lokomotivu. Právě 

model 3. generace platformy Traxx zvítězil v  soutěži ČDC na nákup až 40 vícesystémových lokomotiv, přestože 

předtím pořídily nevelkou sérii strojů 383. K pořízení lokomotiv tohoto typu se rozhodl i Regiojet.

Lokomotiva je uložena na dvou podvozcích konceptu Flexifloat rozvoru 2 600 mm s  koly (novými) průměru 

1 250 mm; na hlavní rám, resp. skříň šíře 2 972 mm, přenášejí podélné síly šikmé tyče. V každém podvozku jsou 

dva tlapově uložené asynchronní trakční motory s cizí ventilací. Ve středu strojovny je přímo nad transformátorem 

měničový a vysokonapěťový blok a blok chlazení, kolem nichž jsou průchody ve střední části lokomotivy u bočnic. 

Lokomotiva je napájena přes čtyři sběrače z trakčního transformátoru 6 220 kVA, z toho 700 kVA je pro topení 

vlaku. Vinutí transformátoru se na soustavě 1,5 kV využívají jako tlumivky, soustava 3 kV má tlumivky samostatné. 

Transformátor má pro trakci dvě trojice sekundárních vinutí, každá je připojena vždy k jednomu bloku trakčních 

měničů, který obsahuje tři pulzní usměrňovače, dva střídače pro napájení dvou asynchronních trakčních motorů, 

měnič EDB a třífázové pomocné měniče, které vždy přes oddělovací transformátor napájejí síť pomocných spotřeb 

3x 480 V, 60 Hz, ze které je napájen nabíječ řídicí sítě s baterií 110 V. K provozu na infrastrukturách DE/AT, CZ/SK/

HU a PL jsou vybaveny zabezpečovači ETCS L2, PZB/LZB, Mirel VZ1 a SHP.

Lokomotiva 388.001 dorazila k ČDC v prosinci 2019, do zkušebního provozu ČDC řada 388 vstoupila od června 

2020, přechodnost na zahraniční infrastruktury však výrobce dokončuje postupně od roku 2022. V prosinci 2020 

byla dodána i první lokomotiva 388.201 pro RJ; počet objednaných lokomotiv pro RJ mezitím dosáhl 30.

ozn. 91 54 7
prov.

Σ ks výrobce
rok výr.

trv. v. 2) při rychl.
max. r.

hm. délka p. n.

388.001-0163) ČDC
21 BT1)

2019-2022
6 000 kW 70 km/h

160 km/h
86 t

18 900 mm

388.201-230
RJ

30 BT1)
2020-2023

6 000 kW 70 km/h
160 km/h

86 t
18 900 mm

1) převzetí aktiv Bombardier k Alstom k 29. 1. 2021

2) maximální výkon 6 400 kW; případně na soustavě 1,5 kV trvalý/maximální výkon 3 500 / 4 000 kW

3) stav 08/2022

ČDC, RJ

B’o B’o, 3 (1,5) kVss / 25 kV, 50 Hz / 15 kV, 16,7 Hz

 

388

91

    
Lokomotiva 485.951 v Popradu 5. 7. 2022 (MŠ)

Vedle dodávky nových jednotek pro kombinovaný adhezně-ozubnicový provoz TEŽ nakoupily ZSSK ještě dvouná-

pravovou dvousilovou lokomotivu s kombinovaným adhezně-ozubnicovým pohonem, výrobcem pracovně ozna-

čovanou podle švýcarského systému HGem 2/2. Přestože vozidlo výrobce deklaruje jako lokomotivu, je řadovým 

označením včleněna do kategorie stejnosměrných elektrických vozů.

Lokomotiva má ocelovou skříň šíře 2 700 mm, vchody do kabin pro personál čítající až 2 + 5 osob jsou vždy zleva, 

v bočnicích jsou demontovatelné zákryty pro přístup k jednotlivým agregátům. Skříň je uložena na dvou dvojkolích 

průměru 798 mm (nová) s rozvorem 4 250 mm. Mezi kabinami je strojovna s IGBT měničovým blokem pro napá-

jení cize ventilovaných asynchronních trakčních motorů TMF 42-38-4 o výkonu 330 kW a pomocných pohonů (3x 

400 V / 25 kVA a 36 Vss). Ve strojovně je na pravé straně uložen vznětový vidlicový osmiválcový motor Mercedes 

Benz OM 502LA, splňující s pomocí vstřikování močoviny a katalyzátoru limity emisní normy Euro IIIB, spojený s tří-

fázovým alternátorem. Lokomotiva je vybavena EDB o výkonu podle režimu rekuperace / brzdění do odporníku 

600/400 kW. Na střeše lokomotivy jsou umístěny odporník, blok chlazení a výfuku a nad zadní nápravou polo-

pantograf s hlavním vypínačem. Na čele lokomotivy jsou spřáhla GF, hadice tlakové brzdy a zásuvky pro napájení 

sněhového pluhu 3x 400 V / 50 kVA a násobného řízení. Lokomotiva je vybavena dálkovým radiovým ovládáním.

Jediná lokomotiva ZSSK patří do skupiny 19 vozidel, vyráběných od roku 2019 v modifikacích pro švýcarské dráhy 

MVR, MOB, NStCM, TPF, TPC, CJ, AB a španělskou FGC. Do depa Poprad dorazila 22. 1. 2021, spolu s pluhem Zaugg 

typu Vario K20 / KSB SK-ZSSK 99 56 9592 951-4. Zkoušky lokomotivy byly zahájeny na adhezní části TEŽ od 8. května 

2021, převzata byla i s pluhem 9. 2. 2022. V provozu zastává lokomotiva přezdívaná „Florián” úkol jak vozidla pro 

především zimní údržbu infrastruktury, tak i pro posun v depu či přetahy elektrických jednotek.

ozn. 99 56 9 prov. Σ ks výrobce rok výr. výkon při rychl. max. r. hm. délka p. sp.

485.951 ZSSK 1 Stadler 2020 600 kW2) 36 km/h 60 km/h1) 29 t 8 770 mm

1) v adhezním provozu; v ozubnicovém 25 km/h do sklonu, resp. 19/24 km/h ze sklonu 150/100 promile

2) v dieselovém módu 400 kW

ZSSK
Bo zz / 1,5 kVss

 

485.95

104

    Lokomotiva 742.732 ČDC v Příbrami 28. 7. 2021 (MŠ)
Potřeba snížení spotřeby nafty i  olejů a  údržbové náročnosti, a  vyřešení otázky dostupnosti náhradních dílů 

zejména pro původní naftové motory, stály za požadavkem na komplexní modernizaci nejpočetnější řady 

ČDC – 742. Po prototypu 742.701 navrhlo CZ LOKO inovovaný koncept modernizace s novým provedením kapot, 

jehož výsledkem je řada 742.71, resp. model výrobce EffiShunter 1000M.Lokomotiva je čtyřnápravová, využívající původní upravený (prodloužený) hlavním rám a upravené podvozky. Zdrojem 

výkonu je naftový motor CAT 3508C a  jmenovitém výkonu 1 000 kW, spojený s  třífázovým trakčním alternátorem 

Siemens 1FC2 560-6. Ten pak napájí přes diodový usměrňovač původní stejnosměrné trakční motory. Lokomotiva 

je vybavena odporovou EDB s výkonem 970 kW. Řídicí obvody lokomotiv jsou napájeny z baterie 24 V, lokomotiva je 

vybavena zabezpečovači ETCS L2 a Mirel VZ1 a je vybavena pro násobné řízení.První lokomotivu 742.711 (ex 742.322) převzaly ČDC v květnu 2019, další se postupně modernizují do roku 2022; 

schváleny jsou pro infrastruktury CZ / SK. V roce 2022 objednalo dalších 14 strojů ČD (s napájením přívěsných vozů, 

kvůli vyčerpání čísel označení 743.2) a 25 s opcí na 5 znovu ČDC. Podobné provedení objednalo v červnu 2022 i ZSSK 

Cargo, jde o 20 lokomotiv s opcí na dalších 20 (má jít o označení 742.651 a výše). Z těchto lokomotiv budou vybaveny 

čtyři stroje ETCS, ostatní budou mít jen přípravu. První dvě lokomotivy má zmodernizovat CZ LOKO, pro dalších 18 

mají být k modernizaci využity i kapacity TŽV Gredelj ze Záhřebu (součást Budamar Group), který lokomotivy finálně 

smontuje, přičemž CZ LOKO zmodernizuje podvozky a dodá vybrané komponenty. Modernizace oslovila i soukromé 

subjekty, lokomotivy pro CER jsou ale vybaveny zabezpečovači Mirel VZ1 a Indusi (Altpro) pro schválení CZ/SK/HU/

HR. Lokomotiva RCC je vybavena pro schválení CZ/SK/HU.označení prov. Σ ks rekonstr. (v.) rok reko výkon max. r. hm. délka p. n.

742.651-670 ZSCS 20 CZ LOKO / Gredelj (ČKD) 2022-2023 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

742.711-760 ČDC 50 CZ LOKO (ČKD) 2019-2022 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

742.761,762 CER 2 CZ LOKO (ČKD) 2020 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

742.763 RCCCZ 1 CZ LOKO (ČKD) 2021 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

742.764-767 ODC 4 CZ LOKO (ČKD) 2022 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

743.201-214 ČD 14 CZ LOKO (ČKD) 2023-2024 1 000 kW 100 km/h 70 t 14 220 mm

ČD, ČDC, ZSCS, priv.
B'o B'o, AC/DC

reko 742

 

742.71
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    Vůz 841.209 ČD (ex VT 208 / 650 611 SWEG) před zastávkou Zahrádky 3. 10. 2021 (PN)

Pro modernizaci dopravy na vedlejších tratích vyvinula v  polovině 90. let také firma ABB Henschel (později 

Adtranz) čtyřnápravový, částečně nízkopodlažní motorový vůz označený RegioShuttle RS1. Pro dosažení optimální 

hmotnosti skříně a přitom její velké tuhosti v podélném směru vyvinul VÚKV Praha, jemuž byl zadáno i  řešení 

pohonu, originální konstrukci skříně se šikmými sloupky z čtyřhranných uzavřených profilů, na níž je přilepena 

sendvičová střecha, okna, sendvičové desky bočnic a sklolaminátové neprůchozí kabiny. Skříň je uložena na dvou 

hnacích podvozcích s odpruženými koly. Prvotní vypružení zajišťují ocelové šroubové pružiny, druhotné je vzdu-

chové. Vůz má elektropneumatickou přímočinnou kotoučovou, dynamickou (retardér), pružinovou střadačovou 

(zajišťovací) a na jednom podvozku také elektromagnetickou kolejnicovou brzdu. Pod každou kabinou je uložen 

hnací agregát tvořený šestiválcovým přeplňovaným naftovým motorem MAN D2866 o výkonu 257 kW a hydro-

mechanickou čtyřstupňovou převodovkou Voith DIWA D 864.2 se zabudovaným retardérem. Kvůli omezeným 

zástavbovým rozměrům daným umístěním hnacího agregátu včetně chlazení pod kabinami strojvedoucího jsou 

motor a převodovka uloženy vedle sebe a navzájem spojeny slučovací převodovkou. V každé bočnici jsou dvoje 

předsuvné dveře s nástupní hranou ve výšce 600 mm nad TK. Uvnitř vozu se nacházejí tři velkoprostorové oddíly 

se sedadly v uspořádání 2 + 2 a sklopnými sedadly, dva nástupní prostory a WC. Vůz je vybaven účinnou nucenou 

ventilací, vozy vyrobené v roce 2005 mají již klimatizaci. Použit je vlakový zabezpečovač PZB 90 a zařízení kontroly 

bdělosti SiFa. Řídicí systém umožňuje současné ovládání až pěti vozů z jednoho stanoviště.

V letech 2020 – 2021 zakoupily od SWEG 22 vozů a dislokovaly je do Loun, Plzně a Havlíčkova Brodu.

V  roce 2022 zakoupil GWTR od Bodensee-Oberschwaben Bahn šest vozů (ex VT 63-69) s  určením pro trať 

Horažďovice předměstí – Klatovy – Domažlice, kde bude od GVD 2022/2023 zajišťovat osobní dopravu.

označení
prov.

Σ ks výrobce
rok výr. výkon

max. r.
hm. délka p. n.

841.201..222, 263-2691) ČD, GWTR 28 Adtranz / Stadler 1997-2005 2x 265 kW 120 km/h 46 t
25 500 mm

1) ex VT 200-221 (95 80 0650 603-624 D-HZL) / ČD, ex VT 63-69 (95 80 0650 353-359 D-BOBFN) / GWTR

ČD, GWTRB‘ B‘, HM

ex 650 (němečtí provozovatelé)

 

841.2

257680,- Kč

Fenomén ČME 3

GRADIS BOHEMIA

Ladislav Novák

Objednávejte v e-shopu:
www.gradis.cz

NOVINKA

Starší vydání 
atlasů

940,- Kč

495,- Kč

1440,- Kč 690,- Kč

735,- Kč

880,- Kč 980,- Kč1180,- Kč 1180,- Kč 980,- Kč

Gradis Bohemia, s.r.o.
Objednávky v e-shopu: www.gradis.cz
Objednávky e-mailem: obchod@gradis.cz
Ceny včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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R E C E N Z E

Lokomotiva S 499.1 ČSD  
tentokrát ve velikosti TT

Na podzim roku 2020 udělala firma Piko radost „hánulkařům“ zdařilým modelem československé elektrické 
lokomotivy S 499.1 ČSD. V lednu 2021 jsem zpracoval a zveřejnil recenzi, v níž jsem si na závěr povzdechl, že 
by nebylo marné tuto lokomotivu zmenšit též do velikosti TT. Mé přání, respektive tužby mnoha „téčkařů“, 
výrobce splnil a Laminátka už se vesele prohání i na našich kolejištích. Je neméně povedená a až na drobnosti 
se jedná o identickou kopii její větší a starší sestry. 

Michal Bednář  |  Foto: autor

V nabídce je analogové (47540) i digi-
tální ozvučené provedení (47541). 

Model pro zpracování recenze zapůjčil 
Martin Stejskal.

Vzhled a vybavení
Dvojdílný plastový blistr, v němž je lo-
komotiva uložena, má exponovaná mís-
ta vystlána pěnovými vložkami a je za-
sunutý do kartonové krabičky. Proti 
oděru chrání model igelitové pásky. Me-
zeru mezi blistrem a stěnami krabičky 
vyplňuje molitan, pod víkem je vložen 
další. Na dně krabičky se nachází doku-
mentace v němčině a angličtině a sáček 

●  Perfektní povrchovka

●  Výborné jízdní vlastnosti

●  Velmi detailní zpracování

●  Osvětlení stanovišť 

a strojovny

●  Horší přístup ke šroubkům 

držícím skříň

s plnohodnotnými šroubovkami, plný-
mi pluhy, brzdovými hadicemi a top-
nými spojkami. Model se do krabičky 
vkládá anténou vlevo, obráceně tam ne-
pasuje a hrozí její ulomení.

Povrchová úprava, jak je u firmy Piko 
běžné, je perfektní, popisky ostré a i ty 
nejmenší čitelné. Stejně jako v H0 jsou 
i zde popisky u spodní hrany rámu pro-
vedeny kurzívou. Přechody barev i oz-
dobné linky jsou bez chyby. Znázorně-
né jsou též kliky dveří, těsnění čelních 
oken i oken strojovny. Stěrače výrobce 
dosadil jako zvláštní díly. Bohužel na fo-
tografiích jeden chybí. Nedržel a maji-
teli při pokusu o opravu vystřelil z pin-
zety (kdo by to neznal – pak ho hledejte). 
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99 %
Na trh se dostal další model, jímž Piko de-
monstruje vysokou kvalitu svých produktů. 
Jak je vidět, lze i v TT vyrobit model, který je 
až na absenci osvětlení podvozků věrnou 
kopií modelu v H0 se všemi jeho přednost-
mi. Pokusy prokázaly dobrou tažnou sílu, 
což je ve spojení s kultivovanou jízdou ta 
nejlepší kombinace. Třešničkou na dortu je 
povrchová úprava a vlastně celkově velmi 
atraktivní vzhled, který veškerá pozitiva 
modelu ještě zdůrazní. Nepochybně se 
i v TT brzy dočkáme dalších provedení.

Hodnocení

Naštěstí se nabízí v podobě náhradní-
ho dílu. Střešní výbava je detailní, rov-
něž pantografy jsou jemně provedené 
a funkční, samozřejmě ale bez možnos-
ti sběru proudu. U bočních oken kabiny 
jsou již z výroby dosazené ofuky a uvnitř 
nalezneme zjednodušené stanoviště 
strojvedoucího. Dokonce i na jeho stě-
ně ze strany strojovny jsou znázorně-
né dveře a další prvky. Na bocích je okny 
vidět imitace strojovny v béžové barvě. 
Pěkně jsou vyvedeny i spodní partie mo-
delu včetně detailních masek podvozků. 
Pluhy drží na kinematice a vysouvají se 
se spřáhlem. Tento způsob Piko používá 
často, díky čemuž se vyhne zbytečnému 
otvoru pro spřáhlo. V šachtách má mo-
del instalována očková spřáhla Piko.

Bohatě koncipované osvětlení
Délka přes nárazníky je 137 mm, předlo-
ha měří 16 440 mm, což odpovídá přes-
ně. Kola jsou paprsková, průměr obručí 
činí 10,3 mm, po přepočtu 1 236 mm, je 
zde tedy jen zanedbatelná odchylka 
od skutečných 1 250 mm. Osvět-
lení je na každém čele sedmi-
bodové, z toho jsou 2 ledky 
červené, dvě žluté a tři tep-
le bílé včetně horního re-
flektoru. Kaž dá svítilna 
má vlastní ledku, k re-
flektoru vede světlo-
vod od hlavní DPS. 
Světla se přepí-
nají podle smě-
ru jízdy. Osvětle-
no je i stanoviště 
a strojovna, ov-
šem podvozky zde 
na rozdíl od ve-
likosti H0 osvětle-
ní postrádají. Při jízdě 
v analogovém režimu svítí 
jen dvě přední a dvě zadní pozič-
ky, horní reflektor nikoli.

V digitálním režimu se zvukem se tla-
čítkem F10 cyklicky sestupně regulu-
je hlasitost, má čtyři úrovně, při pátém 
stisknutí je hlasitost na nule. Tlačítko 
F11 aktivuje tzv. režim tunelu. Při za-
pnutí této funkce se hlasitost zvuku ply-
nule sníží na nulu (vlak mizí v tunelu), 
při vypnutí opět plynule najede na na-
stavenou úroveň. 

Demontáž skříně se provádí vyšroubo-
váním dvou šroubků, každý nad jedním 
podvozkem. Jsou dost hluboko a špatně 
se k nim dostává, chce to opravdu sla-
bý šroubováček, neboť tam překáží mas-
ky podvozků. Po jejich vyšroubování lze 
již vysunout skříň vzhůru. Jde to lehce. 
Při manipulaci buďte opatrní na střeš-
ní výzbroj a na schůdky u dveří. Rozhra-

ní Next18 se nachází na spodní straně 
hlavní DPS. Reproduktor se ukrývá pod 
ní nad jedním z podvozků, nad druhým 
je kondenzátor s hodnotou 470 μF.

Pohon a jízdní vlastnosti
Motor se dvěma setrvačníky je uložen 
v kovovém rámu. Pohon je prostřednic-
tvím kardanů veden do převodovek pod-
vozků a následně na všechny čty-
ři nápravy. Na každém podvozku 
blíže ke středu lokomotivy je jed-
no (vždy levé po směru jízdy) kolo 
opatřeno bandáží pro zvýšení ta-
hu. Sběr proudu zajišťuje všech 
osm kol, sběrače na ně přiléhají 
zezadu. Jako nejmenší průjezd-
ný poloměr výrobce doporuču-
je 310 mm, ovšem lokomotiva 

projela bez náznaku zpomalení i oblouk 
s poloměrem 267 mm. Jízda modelu je 
naprosto plynulá a tichá.

Lokomotiva váží 193 g. Na stoupání  
42 ‰ zvládla osmivozový osobní vlak  
(4 vozy B Tillig a 4 vozy Bai Igra), což by-
la její mez. Při dalším přidaném voze již 
v oblouku začalo docházet k prokluzu. 
Nejnižší rychlost nastavená v dekodéru 
odpovídá 1,5 km/h (ne, nespletl jsem se), 
nejvyšší pak 125 km/h. Při přerušení na-
pájení dojíždí lokomotiva z maximální 
rychlosti do vzdálenosti 56 mm. ○
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Motorové vozy původní řady M 286.0, později 850, vyráběné v šedesátých letech minulého století, byly určeny 
nejen pro regionální spoje, ale ve velké míře pro rychlíky a spěšné vlaky na neelektrizovaných hlavních tratích. 
K motorovým vozů pak postupně přibyly i přípojné vozy původní řady Balm, jimž se říkalo dlouhé Balmy, aby se 
odlišily od kratších vozů stejného označení, ale jiného designu a provedení. V tehdejším Československu sloužily 
tyto motorové soupravy v traťové službě ČSD především na Moravě a na Slovensku. Letos uplynulo šedesát let 
od vyrobení prvního prototypu Krokodýla či Ponorky, jak se tyto vozy mezi železničáři označovaly. 

H I S T O R I E

Pavel Nový  |  Foto: Martin Harák, archiv ČD

Vzhledem k tomu, že na neelektri-
zovaných tratích Československých 

státních drah (ČSD), kterých bylo začát-
kem šedesátých let v bývalé ČSSR ještě 
poměrně poskrovnu, nebyla motorová 
trakce v podobě čtyřnápravových moto-
rových a přívěsných vozů příliš rozšíře-
ná, zadalo na konci padesátých let Mini-
sterstvo dopravy projekt na výrobu dvou 
řad motorových vozů. Především řady M 
240.0 (později 820), která byla určena pro 
provoz na vedlejších tratích, a následně 
také řady M 286.0 (později 850) pro vozbu 
na hlavních tratích. V padesátých letech 
sice vzniklo více než dvě stě motorových 
vozů M 262.0 (později 830), ale počet 
těchto vozidel byl pro potřeby ČSD zcela 
nedostačující. 

H I S T O R I E

Původně označen řadou M 283.0
Po řadě byrokratických průtahů se v ro-
ce 1960 podařilo dokončit projektovou do-
kumentaci k prvnímu prototypu Kroko-
dýla, který ale tehdy ještě nesl označení 
M 283.001. Tento designově zajímavý 
vůz byl vyroben v roce 1962 v podniku Va-
gonka Tatra ve Studénce nedaleko Ostra-
vy. Po vyrobení se první prototyp vydal 
na zkušební jízdy bez cestujících, kde se 
přišlo na celou řadu nedostatků na pod-
vozcích vozidla. Vůz musel být odstaven 
a konstrukční oddělení dostalo pokyn vy-
vinout nové podvozky s lepšími technic-
kými parametry. O rok později, tedy v ro-
ce 1963, vzniká druhý prototyp Krokodýla, 
který byl nejprve označen jako M 283.002. 
Měl již nové podvozky, kterými byl v ro-
ce 1964 opatřen i první prototyp, a oba vo-
zy byly dislokovány v Lokomotivním depu 

v pražské Libni, kde započaly jejich nároč-
né testy. Vzhledem k vyšší hmotnosti byly 
ještě v roce 1964 oba prototypy přeznačeny 
na řadu M 286.0 a poté absolvovaly řadu 
zkoušek na Železničním zkušebním okru-
hu u středočeských Cerhenic. Po ukončení 
zkoušek již zamířily k ČSD na vlaky pravi-
delné dopravy. 

První působení obou Krokodýlů by-
lo v čele rychlíků, které vypravovalo 
pražské libeňské depo, a to až do roku 
1969, kdy společně s dalšími, již séri-
ovými stroji, byly oba prototypy přesu-
nuty do depa v Olomouci. První proto-
typ v hanácké metropoli vydržel do roku 
1997 a jeho poslední štací se stalo depo 
Brno-Horní Heršpice. Po násilném po-
škození v roce 2002 se vážně uvažova-
lo o jeho fyzické likvidaci, ale díky zdra-
vému rozumu byl tento vzácný exponát 

Krokodýli slaví 
šedesáté výročí od narození
Zimní atmosféra v Zastávce u Brna na přelomu let 2003/2004 s motorovým vozem 850.048
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Historické vozy
M 286.001 (850.001)  
České dráhy, CHV Lužná u Rakovníka

M 286.008 (850.008) Národní  
technické muzeum, depo Chomutov

M 286.018 (850.018) Železnice  
Slovenskej republiky, Železničné 
múzeum

M 286.022 (850.022) Klub přátel  
kolejových vozidel Brno

M 286.044 (850.044) Klub přátel  
kolejových vozidel Brno

Základní technické údaje 
řady M 286.0 (850)

Délka vozu:  24 790 mm

Hmotnost ve službě:  50 500 kg

Výkon původního motoru:  515 kW 
 při 1 470 ot./min.

Výkon nového motoru:  588 kW 
 při 1 400 ot./min.

Přenos výkonu:  hydrodynamický

Uspořádání pojezdu:  B’ 2’

Max. rychlost:  110 km/h

Počet míst k sedění:  48

Počet míst k stání:  60

nakonec zachován jako provozní histo-
rické vozidlo. A tak v roce 2003 prošel 
opravou a čela vozu byla uvedena do sta-
vu po výrobě. O dva roky později navíc 
tento Krokodýl obdržel původní retro ná-
těr, se kterým opouštěl jako nový vý-
robní závod ve Studénce. Kromě toho se 
tento stroj M 286.0001 (850.001) v roce 
2005 stal oficiálním historickým vozi-
dlem Českých drah, byť ještě mnohokrát 
zasáhl do pravidelného provozu. Dru-
hý prototyp se pak časem dostal na Slo-
vensko, nejprve do Leopoldova, později 
Trenčianské Teplé, kde skončil pravidel-
nou pouť v roce 2004.

Sériová výroba až v 60. letech
V roce 1966 vyjely do provozu první séri-
ově vyráběné motorové vozy M 286.003 
až 027, jejichž výroba se překlenula až 
do následujícího roku 1967. Od dubna 
do září 1967 vznikla ještě druhá série 
Krokodýlů evidenčních čísel 028 až 052. 
Tím se završila motorová řada M 286.0 
(850). Sériové vozy M 286.0 se od proto-
typů odlišovaly například provedením 
dálkových houkaček na střeše stanoviš-
tě a v řadě dalších detailů. Poslední dva 
sériové vozy M 286.0051 a 052 výrobce vy-
bavil novými upravenými vznětovými 
motory a také jiným typem nápravové 
převodovky a kompresoru. Důvodem by-
lo odzkoušení nových komponentů pro 
nově zamýšlenou řadu M 296.1 a 296.2 
(později 853 a 852). Poslední dva sériové 
vozy byly potom přiřazeny k nové řadě M 
286.1 a přeznačeny jako stroje M 286.1038 

a 039. V letech 1967 až 1968 bylo na stej-
ném základu, jako byla řada M 286.0, 
vyrobeno ještě sedmatřicet „jedničko-
vých“ Krokodýlů řady M 286.1 (později 
851), které se lišily výkonnějšími moto-
ry a novými nápravovými převodovkami 
ve zdokonaleném pojezdu. Dva vozy řa-
dy 851 byly po vyřazení z provozu přesta-
věny na měřicí vozy jak Správy železnic, 
tak společnosti AŽD Praha. 

Sériové Krokodýly řady 850 doprav-
ce deponoval nejprve do lokomotivních 
dep Praha-Libeň, Brno-Maloměřice, Olo-
mouc, část zamířila rovněž do Bratisla-
vy a Košic. O něco později opustily de-

pa v Bratislavě, Olomouci a Praze a byly 
dislokovány na jiných místech tehdejší-
ho Československa. Po rozdělení společ-
ného státu se soustředily do brněnského 
depa v Maloměřicích a na Slovensku pak 
do různých dep, počínaje Trenčianskou 
Teplou a konče Košicemi. Na Slovensku 
vozy řady 850 dojezdily v roce 2007 a o tři 
roky později v České republice, byť jich 
dále ještě několik fungovalo jako provoz-
ní záloha. To však už byla labutí píseň 
těchto strojů, z nichž některé dnes exis-
tují již jen jako historická vozidla.

Během provozu Krokodýlů se uskuteč-
nila řada jejich úprav a rekonstrukcí. Dů-
vodem bylo hlavně zvýšení spolehlivosti 
těchto ne úplně podařených vozidel ČSD. 
Opravdu slabým článkem byly původní 
vznětové motory řady M 286.0, u nichž 
se poruchovost snižovala umělým sníže-
ním jmenovitého výkonu o 73 kW a sou-

„Jedničkový“ Krokodýl M 286.1036 v Banské Štiavnici v srpnu 1989 na spoji do Pohronské Polhory. 
Tyto vozy jezdily často jako „sólo“ bez přívěsných vozů.

Setkání Krokodýlů na brněnském hlavním nádra-
ží na jaře 2008
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H I S T O R I E

časně snížením otáček za minutu z 1 470 
na 1 400. Velkou roli ale hrály výměny 
nápravových převodovek, které se pro-
váděly až v devadesátých letech. Výmě-
nou prošla i okna, která dostala dvojitá 
determální skla a díky tomu mohla být 
odstraněna nevyhovující s kovovými rá-
my, kterými často do vozů zatékala deš-
ťová voda. Přetrvávající nedostatek čtyř-
nápravových motorových vozů vedl v roce 
2000 tehdejší vedení Českých drah k roz-
hodnutí o dalších rekonstrukcích Kro-
kodýlů, byť šlo již o morálně zastaralá 

vozidla. Počínaje rokem 2002 tak pro-
šlo postupně sedm strojů generální opra-
vou a byly do nich zastavěny spolehlivější 
motory z původní řady 853, která se na-
opak zrekonstruovala na řadu 854. Repa-
sovaná vozidla byla navíc vybavena na-
příklad vlakovým zabezpečovačem LS-IV 
a návěstním opakovačem.

Motorové vozy byly v pravidelném pro-
vozu vypravovány buď jako sólo, nebo 
s přípojnými vozy původní řady Balm. 
Konkrétně pro řadu M 286.0 se zkonstru-
ovala řada vozů, která byla v roce 1983 

označena jako Bmx, v polovině devade-
sátých let jako 050 a od roku 2009 jako 
Bmx765. Přípojné vozy se sériově vyrábě-
ly v letech 1966 až 1968 ve Vagonce Ta-
tra Studénka. Pro odlišení od kratších 
Balmů (dnešní řada Btx761) se jim říkalo 
dlouhé Balmy. Celkově vzniklo 180 těch-
to vozidel, z čehož první tři prototypy sje-
ly z výrobní linky již v roce 1962. Z nich 
se později vyrobil jeden vůz v uspořádá-
ní s oddíly 1. vozové třídy s označením 
Aalm, který byl ale v roce 1983 vyřazen 
z provozu. ○

Perfektně opravený muzejní Krokodýl M286.0044 v čele speciálního vlaku v areálu brněnského výstaviště. Snímek je z června roku 2019.

Pohled na stanoviště strojvedoucího Krokodýla po částečné modernizaci Tak vypadal interiér řady 850 s koženkovými sedačkami.



C E S T O P I S

Zatímco převážně rovinatý sever a východ 
Prahy příliš zajímavých přírodních scenérií 
nenabízí, ve směru na jih a západ od naší 
metropole turista neví, kam dříve skočit. 
Populární údolí Sázavy přechází v údolí 
Vltavy, my se ale vydáme do chráněné 
krajinné oblasti, která se k Praze přimyká 
nejtěsněji – Českého krasu vklíněného mezi 
Brdy a Křivoklátsko. Konkrétněji na pravý 
břeh Berounky. Nepříliš frekventovaná trasa 
nám nabídne nečekaně mnoho přírodních 
a kulturních zajímavostí, které okoření 
i trocha železniční archeologie.

Podzim mezi 
Brdy a Berounkou

Beroun
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Vít Čepický  |  Foto: autor

Výlet by se sice dal začít na nádraží 
v Zadní Třebani, ale přece jen by 

byla škoda vynechat svezení alespoň 
po části proslulé trampské lokálky 
do Lochovic. Motorák nás zaveze do Li-
teně, čímž nám ušetří nějakých sto výš-
kových metrů. Zároveň ale také dostojí 
tvrzení, že na dráze je cílem už samotná 
cesta – byť trvá skromných devět minut. 
Trať se totiž postupně vymaní z údolí 
a za okny se začnou objevovat první kop-
ce Českého krasu.

C E S T O P I S

V Liteni stojí za zmínku zdejší úvraťo-
vé nádraží, díky kterému se sice dráha 
dostala až k samotnému středu obce, 
zároveň se ale poněkud prodloužila 
jízdní doba vlaku. Vzhledem k tomu, 
že zde beztak musí zpomalovat praktic-
ky na každém přejezdu, které jsou zde 
chráněné jen výstražnými kříži, nás to 
ovšem až tak trápit nemusí.

Z Liteně vyrazíme po modré turistické 
značce a dorazíme po ní až do Berouna; 
neodpustíme si však několik krátkých 
odboček. První přichází již na samém 

začátku. Kus nad obcí na zelené značce se 
nachází půvabná vyhlídka na hrad Karl-
štejn. Zároveň se otevře výhled i na samot-
nou Liteň s místním kostelem a zámkem, 
mezi okolními kopci zaujme zejména Cuk-
rák se známým vysílačem. Jen Berounku 
nezahlédneme, její nedaleký tok je po-
někud zapřený, ale mrzet nás to nemusí, 
brzy si to vynahradíme.

Korno, Koda a bájný Tetín
Vracíme se na modrou značku a pokra-
čujeme malebně zvlněnou krajinou přes 
vesnici se zvláštním názvem Korno. 
Milovníkům vesnické architektury zde 
srdce zaplesá, právem je památkovou 
zónou. A jelikož zde mají osady s nezvyk-
lými jmény v oblibě, z Korna míříme 
do Kody. Ještě před prvními domy by-
chom neměli minout krátkou odbočku 
ke Kodské jeskyni. 

Ačkoliv jsme v Českém krasu, kráp-
níky v ní nenajdeme, její hodnota tkví 
zejména v kulturní historii místa. První 
nájemníky totiž uvítala pravděpodobně 
už v paleolitu a svou popularitu neztrati-
la ani v neolitu, době bronzové ani stře-
dověku. A jak to tak na místě vypadá, 
čas od času přivítá nocležníky dodnes. 
Takovou historií ubytovaných se hned 
tak nějaké místo pochlubit nemůže.

O kus níže míjíme první domy osady 
Koda. Modrá nás odsud vede poněkud 
zhurta do kopce, pokud je však libo krát-
ký odpočinek, nabízí se posezení u stat-
ku, kde vyvěrá nejmocnější pramen 
Českého krasu. Po žluté by se odsud sice 
dalo dojít na vlak do Srbska, to bychom 
ovšem přišli o nejzajímavější pasáž ces-
ty, která začíná v nedalekém Tetíně.

Málokterá vesnice v České republice 
má tak bohatou historii jako Tetín. Jako 
by se zde dějinné události přímo kon-

V Liteni odjíždí vlaky pouze jediným směrem.

Liteň z nadhledu, v dáli v mlžném oparu řeky Berounky vykukuje Karlštejn.
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Legendární Tetín
Tetín patří k nejstarším vesnicím 
u nás. Místo bylo osídleno již v paleo-
litu a době hradištní. Počátky obce 
jsou v pověstech spojovány s Kroko-
vou dcerou Tetou, ale archeologicky 
je datován do poloviny 10. století. 
Počátkem téhož století zde byl dře-
věný knížecí dvorec, který byl vdov-
ským sídlem kněžny sv. Ludmily. Ta 
zde byla 15. září roku 921 zavraždě-
na a její tělo pohřbeno na starém 
hřbitově u kostela sv. Jana Nepo-
muckého. V roce 925, poté, co se stal 
knížetem její vnuk sv. Václav, tak její 
ostatky byly převezeny a pohřbeny 
v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. 
V 11. a 12. století zde bylo sídlo 
Tetínské župy, která spravovala celé 
Podbrdsko. Tetín je zmiňován i v za-
kládací listině vyšehradské kapituly, 
která byla založena kolem roku 1070 
knížetem Vratislavem II. Ke konci  
13. století byl hrad přestavěn na síd-
lo přemyslovských levobočků 
a v roce 1321 hrad držel Štěpán 
z Tetína, který Tetín prodal císaři 
Karlu IV. Ten pak tetínské panství při-
pojil ke Karlštejnu. Roku 1422 během 
husitských válek byl hrad zničen. 
V 19. století byla v obci vystavena ži-
dovská synagoga, která byla po více 
než 120 letech v roce 1974 zbourána. 
V roce 1917 na Tetíně nalezl 
MUDr. Jan Axamit malý bronzový po-
klad. Lokalita kolem hradu byla váž-
ně poškozena vápencovým lomem 
počátkem 20. století. V roce 2020 
bylo znovuotevřeno tetínské muze-
um, které procházelo rekonstrukcí.  

centrovaly. Osídlení je zde doložené už 
z dob paleolitu, pověsti ji spojují s Kroko-
vou dcerou Tetou. Tetín byl také sídlem 
kněžny sv. Ludmily, která zde byla v září 
roku 921 zavražděna. Nakonec snad ani 
nepřekvapí, že zde psal Kroniku českou 
Václav Hájek z Libočan.

V nevelkém Tetíně najdeme tři koste-
ly, zříceninu hradu, hostinec, vinotéku, 
zámek, muzeum, školu, sokolovnu, jes-
kyni – a hlavně nádherný výhled na údo-
lí řeky Berounky. Sledovat odsud může-
me také čilý železniční provoz na hlavní 
trati z Prahy do Plzně. A až nás omrzí, 
neměli bychom minout ještě jednu drob-
nou drážní zajímavost, která se nachází 
nad Tetínem u vrchu Damil, od modré 
nás tam zavede naučná stezka.

Drážní archeologie v Českém krasu
Český kras není pouze výjimečnou 
přírodní lokalitou, ale též důležitým 
zdrojem nerostného bohatství. Notoric-
ky známý je nedaleký velkolom Čertovy 
schody v bezprostřední blízkosti Koně-
pruských jeskyní, v oblasti se ale větších 
či menších lomů nachází celá řada. 
Včetně Modrého lomu na úpatí Damila, 
ke kterému míříme.

Celou oblast v minulosti protkala síť 
úzkorozchodných železnic, které vytě-
žený materiál svážely do Králova Dvora 
k vápenkám. Hlavní trať o rozchodu 
760 mm a délce přes 10 kilometrů byla 
zprovozněna v roce 1898 a vedla až do Ko-
něprus. Z ní v průběhu doby vyrůstala 
a zase zanikala řada odbočných vleček 
dle aktuální potřeby související s těžbou 
v jednotlivých lomech.

Kodská jeskyně uvítala první obyvatele pravděpodobně už v paleolitu.

Parnímu provozu na Koněpruské dráze se věnuje 
infotabule nedaleko pozůstatků železnice nad 
Tetínem.
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Trať k lomu Damil fungovala až do roku 1962. Přestože 
byla po ukončení těžby většina památek na dráhu zlikvi-
dována včetně náspů, přímo u Damila je dřívější vedení 
trati jasně patrné. Při cestě od Tetína přijdeme nejprve 
k propustku, abychom posléze po cestě vedoucí na zřetel-
ném náspu došli až do hlubokého zářezu ukončeného pří-
stupným 62 metrů dlouhým tunelem do prostoru bývalé-
ho lomu. Místo je vkusně upravené a je z něj pěkný výhled 
na samotný Tetín a okolní vrcholky.

Vzhůru do Berouna
Do cíle cesty, k berounskému nádraží, zbývá již jen ne-
dlouhý sestup do údolí Litavky. Město již má pocestný 
jako na dlani, pokud tedy pomine les stožárů vysokého 
napětí, který hustě obepíná areál rozvodny. Modrá turis-
tická značka končí přímo před vlakovým a autobusovým 
nádražím, pokud by se vám však ještě nechtělo dráhou ku 
domovu, i samotný Beroun nabízí řadu zajímavých cílů.

Centrum města je památkovou zónou, jejíž nejzají-
mavější částí je centrální Husovo náměstí, které krom 
několika řad automobilů obepíná i řada historických do-
mů. Potřebný nadhled získáte na nedaleké Městské hoře. 
Na vrcholu stojí stejnojmenná moderní rozhledna z roku 
1999, která vznikla úpravou bývalého vodojemu. Na roz-
díl od nedaleké a mnohem výše položené rozhledny Děd 
nabízí výhled do všech stran a na celé město. Cestou zpět 
byste pak neměli minout známé berounské medvědárium 
umístěné na úbočí Městské hory, ve kterém přebývají bý-
valí hrdinové večerníčku Kuba a Matěj.

Z Berouna se lze jednoduše vrátit jak do výchozího bodu 
v Zadní Třebani, kam jezdí pravidelně osobní vlaky, tak 
jet směrem na Plzeň, Rakovník nebo Prahu. Drážním 
znalcům je patrně zbytečné připomínat, že do Prahy ne-
musí jet jen podél Berounky; zajímavou alternativou je 
osobní vlak přes Rudnou – zejména kvůli úseku Prokop-
ským údolím. Ale i to berounské, kolem nějž se vine hlav-
ní trať, nabízí zejména z horního patra CityElefantu řadu 
zajímavých pohledů.

No a ti největší fajnšmekři si mohou v sezoně zapůjčit 
v Berouně loď a dokolébat se do hlavního města po mír-
ném proudu řeky, která nikde nepramení. ○  

Nádraží v Berouně se dočkalo modernizace.

←  Oba portály tunelu bývalé drážky vedoucí k lomu nad Tetínem
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Napsali o nás...

ČD řeší nákup dalších motorových 
jednotek pro regionální tratě 

Rok a tři čtvrtě po podpisu velké rám-
cové smlouvy se společností PESA Byd-
goszcz na dodávku až 160 motorových 
jednotek typu DMU120 se rozhodly Čes-
ké dráhy zjistit na trhu, za kolik peněz 
a za jakých podmínek by mohly nakou-
pit další vozidla podobného typu. Plánu-
jí nákup až 96 nových jednotek. Vypsaly 
předběžné tržní konzultace, ve kte-
rých chtějí zjistit, jaká je nabídka na trhu 
v tomto segmentu, a později vypsat 
soutěž na výrobce. Vyplývá to z infor-
mací na profilu zadavatele. „Jde o ceno-
vý průzkum situace na trhu za účelem 
provedení cenového srovnání jedno-
tek DMU120. Touto předběžnou trž-
ní konzultací si chceme ověřit aktuál-
ní cenovou situaci na trhu. Zájem o tyto 
jednotky registrujeme u některých ob-
jednatelů regionální dopravy, například 
u Jihomoravského kraje,“ řekl mluvčí ČD 
Emanuel Vittek.   Zdopravy.cz 23. 11. 2022 

Středočeské výkony v elektrické trakci  
by měly zůstat do roku 2029 u ČD 
Středočeský kraj představil detaily obnovy vozového parku na železnici a připravovaných že-
lezničních soutěží v dalších deseti letech. Na současné výkony Českých drah má kraj s doprav-
cem uzavřenou smlouvu do roku 2029. Soutěže na nové dopravce po roce 2029 se už začína-
jí ve středních Čechách připravovat. „Chceme v příštím roce odstartovat železniční soutěže, 
které budou platit pro dopravce od roku 2029. Chceme, aby to byla reálná soutěž, aby doprav-
ci měli možnost se přihlásit. Podobně jako u autobusových soutěží chceme soutěžit jednotlivé 
provozní oblasti, aby se mohlo soutěží zúčastnit více dopravců,“ řekl středočeský radní pro ve-
řejnou dopravy Petr Borecký. Zároveň chce kraj v nejbližších letech zásadně obměnit vozový 
park na neelektrifikovaných středočeských lokálkách. Současná smlouva s ČD kraji umožňuje 
v jejím průběhu vysoutěžit až 20 % výkonů. Soutěže by se podle zástupců Integrované dopra-
vy Středočeského kraje (IDSK) měly týkat pouze dieselových vlaků. Elektrické výkony plánuje 
kraj ponechat až do roku 2029 v rukách Českých drah.  Zdopravy.cz 18. 11. 2022

S koncem výluky z Brna do Blanska 
začnou ČD nasazovat vlaky Moravia 

S ukončením roční výluky na trati mezi 
Brnem a Blanskem 10. prosince budou 
České dráhy potřebovat další vlaky a na-
sadí nové jednotky Moravia od Škody, 
které výrobce dodává kraji a ten je po-
skytuje pro provoz ČD. Zatím nebudou 
k dispozici všechny. Podle mluvčí kraje 
Aleny Knotkové nyní jezdí první Moravie 
ve zkušebním provozu a poslední by měl 
výrobce kraji předat do konce dubna. 
Celkem bude na tratích v okolí Brna jez-
dit 37 nových vlaků Moravia. Jde o stejné 
vlaky, které jezdí u ČD pod názvem Pan-
ter. Na jižní Moravě bude šest dvouvozo-
vých a 31 třívozových vlaků. „S prvními 
jednotkami v pravidelném provozu se 
počítá od začátku platnosti nového jízd-
ního řádu,“ řekla Knotková. V souvislosti 
s výlukou byly z provozu vyřazeny 50 
let staré elektrické jednotky řady 560. 
Byly klíčové pro dopravu z Brna směrem 
do Blanska a do Křenovic.    ČTK 23. 11. 2022 

Pendolino z Bohumína půjde opravit 
za zhruba 200 milionů korun 

Pendolino poškozené při červnové ne-
hodě v Bohumíně půjde opravit. Takový 
je závěr zkoumání techniků Alstomu, 
kteří si jednotku prohlédli. Do Českých 
drah dorazila i cenová nabídka na opra-
vu. Firma bude o osudu vlaku rozhodo-
vat v příštích týdnech. Podání nabídky 
na opravu potvrdil šéf Alstomu pro ČR 
Daniel Kurucz a náměstek generálního 
ředitele Českých drah Jiří Ješeta. Oba 
neuvedli přesnou cenu, podle informací 
deníku Zdopravy.cz jde o zhruba 200 
milionů korun. „Musí se udělat úplně 
nová kabina. Pokud se České dráhy 
pro opravu rozhodnou, budeme ještě 
zjišťovat, k jak velkému poškození rámu 
došlo u dalších vozů,“ řekl Kurucz. Opra-
va by se prováděla v italském závodě 
Alstomu v Saviglianu. Podle Ješety bude 
nabídku posuzovat představenstvo 
a dozorčí rada, jasno má být v horizon-
tu několika týdnů.  Zdopravy.cz  5. 11. 2022 

ČD Cargo koupí od Českých drah 
několik desítek lokomotiv

ČD Cargo získá do svého majetku ješ-
tě letos celkem jedenáct lokomotiv, kte-
ré dosud jezdily u Českých drah. Postup-
ně má nákladní dopravce do roku 2026 
převzít celkem 77 lokomotiv různých 
řad. Jde o stroje, které ČD již nepotřebu-
jí buď díky nahrazení jednotkami, nebo 
kvůli jejich slabšímu výkonu a náhradě 
silnějšími stroji. Půjde o lokomotivy řad 
163, 242 a 162. „Jde o hnací vozidla, kte-
rá svými parametry neodpovídají tren-
dům rychlé osobní železniční dopravy, 
nicméně v oblasti nákladní mají stále 
velký potenciál,“ řekl předseda předsta-
venstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Jedná se 
i o odkupu lokomotiv řady 380, kde ještě 
nepadlo rozhodnutí. Do konce roku má 
ČD Cargo převzít dohromady jedenáct 
lokomotiv řad 242 a 163. „Se stroji řady 
242 počítáme jako s náhradou za loko-
motivy řady 230. Ty půjdou do zahrani-
čí,“ řekl Tóth.    Zdopravy.cz 8. 11. 2022 
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Dětský lyžařský pobyt
Hotel Albert, Paseky nad Jizerou, termín 28. 1.–4. 2. 2023,  

cena bez dotace 9 100 Kč, dotovaná cena 4 550 Kč. 

Pobyt je určen pro děti ve věku 5–15 let.

Cena zahrnuje ubytování, dopravu autobusem z/do Prahy, plnou penzi včetně pitného režimu, skipas na 6 dní,  

večerní zábavní program, personál (instruktory lyžování, výchovný a zdravotní personál).

ČD Travel, s.r.o., 28. října 372/5, tel. 972 243 051-55 | e-mail: ckobch@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz | provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h



Plzeň hostí výstavu mašinek  
a modelového kolejiště
Na výstavu železničních modelů a modelo-
vého kolejiště zve Plzeňský klub železničních 
modelářů. Akce se koná v Plzni-Skvrňanech 
v ulici Karla Steinera 10/A. Od plzeňského 
hlavního nádraží se na výstavu můžete svézt 
tramvají č. 2 do zastávky Karla Steinera. 
Velké klubové modelové kolejiště v měřítku 
H0 (1:87) tvoří na 520 metrů kolejí a 200 
výhybek. Provoz na něm zajišťuje pět desítek 
vláčků a nechybějí ani pojízdná autíčka a dal-
ší doplňky. Kolejiště je stavěno modelářskou 
technikou. Vše vyjma kolejí, některých maši-
nek a vagonků je dílem modelářů.

Za nejkrásnější Popelkou  
na zámek Moritzburg
Na zámku Moritzburg je v zimní sezoně tra-
dičně k vidění výstava Tři oříšky pro Popelku, 
věnovaná oblíbenému filmu z roku 1973. 
Vystaveno je na sto exponátů z legendární 
pohádky včetně plesových šatů nebo originál-
ní paruky zlé macechy. Kostýmy si je možné 
snadno natáhnout přes oblečení. Každý ná-
vštěvník výstavy získá lískový oříšek, který 
může na konci expozice vhodit do automatu 
na splněná přání. Doprovodné texty jsou v ně-
meckém i českém jazyce a k dispozici je český 
audioprůvodce. Vstupenky na výstavu si radě-
ji předem rezervujte na konkrétní čas. 

Do Tábora za atmosférou  
staročeských Vánoc
Udělejte si s námi výlet do druhého největšího 
jihočeského města. V Táboře se třetí adventní 
víkend koná Staročeský vánoční trh. Na Žižko-
vě náměstí najdete nejen stánky s vánočními 
lahůdkami a řemeslnými výrobky, ale také 
historický kolotoč. K atrakcím trhu budou pa-
třit i živí velbloudi nebo setkání s nebeskými 
anděly. Pohodu umocní doprovodný kulturní 
program. V sobotu zahrají Staropražští par-
dálové a orchestr Péro za kloboukem, večer se 
uskuteční divadelní představení Vánoce za ča-
sů našich babiček v podání Studia Delĺ arte. 
Kulturní program je připraven i na neděli.

do 24. prosince 2022

10. až 11. prosince 2022 do 18. prosince 2022 do 26. února 2023

Projděte se v Drážďanech po vánoční míli a užijte si sváteční pohodu
V době adventu se v Drážďanech koná nejen tradiční Striezelmarkt – nejstarší a také jeden z největších vánočních trhů v Německu, ale i dal-
ší desítka vánočních trhů s nabídkou lákavého občerstvení a nejrůznějšího dárkového sortimentu. Nejhezčí z nich propojuje vánoční míle. 
Nejznámější vánoční trh v Drážďanech je Striezelmarkt na náměstí Altmarkt. Patří mu ještě jedno nej. Letos půjde už o jeho 588. ročník, 
a je tak nejstarším vánočním trhem v Německu. Navštívit ho můžete až do Štědrého dne. Jeho dominantou je 14 metrů vysoká vánoční 
pyramida. Kromě občerstvení nabízejí prodejci ve stáncích zpravidla saský vánoční sortiment. V Drážďanech najdete další vánoční trhy. Ty 
nejdůležitější se nacházejí na drážďanské vánoční míli, která vede od hlavního vlakového nádraží ulicí Prager Strasse přes náměstí Altmarkt 
a Neumarkt kolem znovupostaveného kostela Frauenkirche přes most Augustusbrücke do čtvrti Neustadt. V Drážďanech samozřejmě 
myslí na děti. Na trzích nechybějí kolotoče, dětská železnice a tvořivé dílničky. A pokud mají vaše ratolesti rády vláčky, určitě s nimi zavítejte 
do drážďanského dopravního muzea (Verkehrs Museum Dresden), kde najdete obrovskou modelovou železnici.

Nejbližší železniční stanice: Dresden Hbf

Foto: Shutterstock, plzeňský klub železničních modelářů, © U. Köhler, Schloösserland Sachsen,  Zdeněk Prchlík

Nejbližší železniční stanice: 
Tábor

Nejbližší železniční stanice: 
Plzeň hl. n.

Nejbližší železniční stanice: 
Dresden-Neustadt
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