
Oboustranný plakát pro 
všechny předplatitele
Na čtenáře, kteří si platí odběr 
Železničáře, čeká v tomto čísle 
plakát s tematikou proměn.

Vývoj počtu cestujících za 1. pololetí

2010 81 587 909                2011 82 990 270                2012 85 780 374                2013  85 802 455                2014 85 437 070                2015 85 467 305↗ ↗ ↗ ↗ ↗↘
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Dokázali jsme si udržet cestující
Do našich vlaků v 1. pololetí nastoupilo 85,5 milionu zákazníků

Národní železniční dopravce si navzdory mnoha nepříznivým 
okolnostem dokázal připsat další velký úspěch. Ve 2. čtvrtletí 
se Českým drahám podařilo zastavit nepříjemný trend 
z úvodních tří měsíců letošního roku, jímž byl úbytek 
cestujících a stagnace tržeb. Za první pololetí nakonec 
využilo vlaky společnosti celkem 85,5 milionu lidí, což je 
stejně jako ve shodném období minulého roku. 

Dosažené výsledky jsou pro České 
dráhy o to cennější, že letošek je ve 
znamení rekordního počtu výluk 

souvisejících s modernizacemi a oprava-
mi tratí. Navíc oproti loňskému roku po-
klesly ceny benzinu a nafty, což nahrává 
spíše individuální automobilové dopra-
vě. Dopravce přesto nerezignoval a poku-
sil se pasažéry udržet dalšími službami. 
„Snažíme se dopady výluk minimalizo-
vat a cestující s dostatečným předstihem 
informovat o stavbách, které Správa že-
lezniční dopravní cesty chystá,“ vysvět-
lil mluvčí firmy Radek Joklík. 

Národnímu dopravci výrazně napo-
mohlo i nasazování stále většího počtu 
nových souprav, včetně regionální dopra-
vy. Velký zájem je samozřejmě o nejkva-
litnější vlaky Českých drah, Pendolina 
a railjety. „Zbývající měsíce letošního ro-
ku jsou opět ve znamení souběhu rozsáh-
lých výluk, proto náš boj o zákazníky ne-
smí polevit,“ doplňuje Michal Štěpán, 
člen představenstva zodpovědný za úsek 
osobní dopravy.

Vzrostl i čistý zisk skupiny
Skupina České dráhy vykázala podle me-
zinárodních účetních standardů (IFRS) 
za první pololetí letošního roku čistý zisk 
102 milionů korun. Pozitivně se do vý-
sledku promítlo hospodaření osobní do-
pravy, kde meziročně rostly tržby o 245 mi-
lionů na 10,5 miliardy korun i přepravní 
výkon, a to o 101 milionů na 3,48 miliar-
dy osobokilometrů. Ziskový byl rovněž 
segment nákladní dopravy. Dceřiná spo-
lečnost ČD Cargo bojovala především se 
silniční konkurencí.

Ze statistik Českých drah také vyplý-
vá, že se v prvním pololetí opět prodlou-
žila vzdálenost, na kterou zákazníci s ná-
rodním dopravcem cestují, a zároveň se 
zvýšila i průměrná obsazenost nabíze-
né kapacity vlaků. Provozní hospodářský 
výsledek před odpisy (ukazatel EBITDA) 
vykázal třináctiprocentní meziroční ná-
růst, číselně to znamená zlepšení o 292 
milionů korun. 

„Díky vyšším tržbám a úsporám režij-
ních nákladů se podařilo v segmentu 
osobní dopravy snížit dle IFRS ztrátu 
z loňských 262 na letošních 78 milionů 
korun. To je více než sedmdesátiprocent-
ní meziroční zlepšení. Dosáhli jsme toho, 
ačkoli jsme investovali dalších 1,8 mili-
ardy do modernizace vozidel, čímž se lo-
gicky zvýšily také odpisy,“ uvedl předse-
da představenstva ČD Pavel Krtek. 

Cargo bojuje s konkurencí
Na liberalizovaném trhu železniční ná-
kladní dopravy jsme také obstáli, a to 
i přes silné konkurenční prostředí, kde 
se ostatní dopravci soustředí především 
na profitabilní přepravy ucelených vlaků. 
Navzdory nenaplnění plánovaného obje-
mu přeprav jednotlivých vozových zási-
lek dosáhl segment nákladní dopravy za 
první pololetí letošního roku čistého zis-
ku dle IFRS ve výši 216 milionů korun. Po-
kles objemu přeprav jednotlivých vozo-
vých zásilek v tomto období je dán přede-
vším snížením konkurenceschopnosti 
nákladního dopravce vůči silniční kami-
onové dopravě, která těží mimo jiné z ak-
tuálně nízkých cen pohonných hmot. 

  peTR SLONek s využitím tiskové zprávy ČD

Návrh jízdního řádu 2016: 
dálkové spoje o něco zrychlí

Cestování vlaky Českých drah bude 
v příštím roce o něco rychlejší než 
dosud. Vyplývá to alespoň z návr-

hu jízdního řádu 2016, který dopravcům 
a objednavatelům veřejné dopravy v po-
lovině června předala SŽDC. Do konečné 
zářijové uzávěrky nového jízdního řádu 
se ještě očekávají dílčí úpravy a změny.

pomohou hlavně koridory
Podle navržené podoby nových jízdních 
řádů by měly vlaky Českých drah citelně 
zrychlit na úsecích, kde se podaří do-
končit další koridorové stavby. Nejvýraz-
nější zkrácení cestovních časů čeká spo-
je z Moravy a z východních Čech do Pra-
hy, respektive v opačném směru, které 
používají 1. koridor. U některých vlaků 
to může být až o 10 minut. To se týká ta-
ké mezistátních vlaků do Vídně, Brati-
slavy nebo Budapešti. Cestování ze Zlí-
na nebo Olomouce do Prahy by mohlo 
zrychlit o 8 minut, z Prahy do Brna pak 
o 7 minut na 2 hodiny a 30 minut. Rych-
leji pojedou i vlaky mezi Prahou a Čes-
kými Budějovicemi, kde se očekává 
zkrácení jízdy přibližně o 8 až 12 minut 
nebo po Podkrušnohorské magistrále 
mezi Chebem a Ústím nad Labem (úspo-
ra okolo 5 minut).  

S delším cestováním naopak musejí 
počítat cestující do/ze Žiliny jedoucí přes 
Horní Lideč, ale pouze na slovenském 
území. Jízdní doby se prodlouží kvůli 
modernizaci trati mezi Púchovem a Žili-
nou. Spojení Žiliny a Prahy přes Ostrav-
sko se opět o několik minut zrychlí. 

Díky těmto zkrácením cestovních ča-
sů bude vlak na dalších relacích srovna-
telně rychlý, na některých mezistátních 
linkách pak i výrazně rychlejší oproti nej-
rychlejším autobusovým spojům provo-
zovaným v letošním roce. Na rozdíl od 
autobusů, které často vyjíždějí z autobu-
sových nádraží v okrajových částech Pra-
hy, však vlakové spoje zajíždějí přímo do 
centra na hlavní nádraží, které leží v do-
cházkové vzdálenosti od pražského Vác-
lavského náměstí. 

Jízdní řády dálkových vlaků budou 
i v roce 2016 stabilní. Na většině tratí zů-
stává pravidelný hodinový nebo dvouho-
dinový interval mezi spoji. Přesto něko-

Jízdní řády dálkových 
vlaků budou i v roce 
2016 stabilní. Na 
většině tratí zůstává 
pravidelný hodinový 
nebo dvouhodinový 
interval mezi spoji.

SLOupek

Zůstáváme v zisku, 
naše práce ale nekončí 
Letošek je pro nás těžkou zkouškou. 
Potýkáme se s počtem výluk, který 
nemá v několikaleté historii obdo-
by. Čelíme problémům se zajiště-
ním dostatečného počtu náhrad-
ních autobusů a musíme se vypořá-
dat se zpožděními a omezením ně-
kterých služeb, jako je třeba přepra-
va kol a větších zavazadel. Vyplácí-

me i kompenzace za zpoždění vla-
ků, která jsme primárně nezavinili.

Věřím však, že cestující vnímají 
pozitivní změny v kvalitě našich slu-
žeb. A také, že chápou i dočasné ne-
pohodlí, které přinášejí stavby na 
železniční infrastruktuře v majetku 
SŽDC. Za to jim chci poděkovat. 
Ostatně právě lidem vděčíme za 
skvělé výsledky, jichž jsme v prvním 
pololetí dosáhli. Navzdory kompli-
kacím jsme zastavili pokles přepra-
vených pasažérů z počátku roku. 

A to není vše. V segmentu osobní 
dopravy jsme dokázali snížit ztrátu 
z loňských 262 na letošních 78 milio-
nů korun. Skupina ČD dokonce vyká-
zala čistý zisk přes 100 milionů Kč.

Přesto jsou oblasti, v nichž je tře-
ba se zlepšovat. Naše největší dceři-
ná společnost ČD Cargo v prvním 
pololetí hospodařila dle IFRS se zis-
kem, což je pozitivní. Problém ale vi-
dím v poklesu tržeb, především v ob-
lasti jednotlivých vozových zásilek. 
Hospodaření Carga má pochopitel-
ně zásadní vliv na výsledek celé Sku-
piny ČD. Proto se musíme bavit 
o dalších možnostech posílení kon-
kurenceschopnosti železnice vůči 
silniční dopravě, kde není například 
nutné platit poplatky za používání 
silnic nižších tříd, zatímco Cargo 
platí za každý ujetý kilometr. 

Výsledky nás utvrzují v tom, že 
jdeme správným směrem. Musíme 
jen v našem úsilí vytrvat. Připravu-
jeme také kampaň podporující ces-
tování vlakem. 

pavel krtek
předseda 
představenstva ČD

lik novinek bude s největší pravděpodob-
ností zavedeno. Ve vnitrostátní dopravě 
se plánuje například provoz pátečního 
odpoledního posilového vlaku Praha – 
Opava, který se bude vracet zpět do Pra-
hy v neděli odpoledne. 

Jednou z výraznějších změn v dálkové 
mezistátní dopravě bude rozdělení ra-
men vlaků EuroCity Praha – Berlín – 
Hamburk a Praha – Brno – Bratislava – 
Budapešť. Zachován bude pouze jediný 
přímý vlak Hungaria Budapešť – Ham-
burk. U ostatních spojů se zajistí přestup 
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v Praze hlavním nádraží. Cestující do-
stanou novou kvalitu vozidel, přičemž 
spojení nadále zůstanou spolehlivá díky 
zachování přestupních vazeb v Praze. Na 
rameni Praha – Hamburk bude jeden 
vlak prodloužen až do Kielu.

Pozitivní zprávou v dálkové dopravě je 
rozšíření počtu vlaků do Polska ze sou-
časných tří párů na dvojnásobek. Do Var-
šavy mají jet nové přímé vlaky EuroCity 
Comenius z Ostravy, Porta Moravica 
z Prahy přes Pardubice a Olomouc a Var-
sovia z Budapešti a Bratislavy přes Břec-
lav a Přerov. V regionální dopravě by mě-
la být posílena například doprava v aglo-
meraci hlavního města Prahy. Ve špič-
kách pracovních dní se má díky prodlou-
žení spojů linky S7 zkrátit interval vlaků 
mezi Prahou a Českým Brodem a někte-
ré spoje linky S 9 budou prodlouženy až 
do Lysé nad Labem. peTR SLONek



17/2 0 152

V ůbec poprvé od 3. prosince 2009, kdy 
vstoupilo v platnost nařízení Ev-
ropského parlamentu č. 1371/2007 

(dále jen Nařízení), došlo k takovým ná-
sledkům mimořádné události, že ná-
rodní železniční dopravce využívá jeho 
paragrafy obsažené v kapitole III „odpo-
vědnost železničních podniků vůči ces-
tujícím a za jejich zavazadla“. Stalo se 
tak v případě nedávné nehody ve Stu-
dénce a také u srpnové boční srážky dvou 
rychlíků v Horažďovicích předměstí. Od-
bor právní vycházel ze zahraničních 
zkušeností a už po prvním neštěstí se 
pustil do identifikace oprávněných osob. 

Vyplaceny statisíce korun
Článek 13 Nařízení praví, že železniční 
podnik do 15 dní po zjištění totožnosti 
osob zraněných nebo usmrcených, které 
mají nárok na odškodnění, provede zálo-
hové platby ve výši potřebné k pokrytí 
okamžitých ekonomických potřeb a při-

p R O  Z a M ě S T N a N C e

sud vyplaceno ve 14 případech celkem 
1 730 000 Kč. Část této sumy již byla re-
gresně Českým drahám uhrazena pojiš-
ťovnou polského dopravce, jehož řidič 
nehodu zřejmě způsobil. V jednom ne-
vypořádaném případě ještě budou ČD vy-
plácet za smrtelné zranění ekvivalent 
částky 21 000 euro v korunách.

devět žádostí za horažďovice 
Složitější situace vznikla po nehodě v Ho-
ražďovicích. České dráhy přijaly devět žá-
dostí o odškodnění cestu jících, kterým 
vzniká nárok na výplatu zálohové plat-
by. Při nehodě rychlíků  se zranilo 13 pa-
sažérů a dva zaměstnanci ČD. První tři 
případy byly postoupeny SŽDC, jakožto 
odpovědnému subjektu, s žádostí o od-
souhlasení zálohových plateb. Záloho-
vá platba nepředstavuje podle odstavce 
3 Nařízení uznání odpovědnosti a část-
ka je nevratná. V tomto případě platí člá-
nek 14 Nařízení, který říká, že i když že-
leznice popírá odpovědnost za zranění 
cestujícího – protože v případě druhé ne-
hody se Drážní inspekce  vyslovila, že se 
nehoda stala vinou zaměstnance SŽDC 
– vynaloží úsilí, aby cestujícímu pomoh-
la domáhat se náhrady škod od třetích 
osob. Na vypořádání v případě Horaždo-
vic se aplikují stejná pravidla. „Abychom 
klienty nezatěžovali, berou České dráhy 
po dohodě se SŽDC, ač nejsou samy odpo-
vědné za tuto událost, břemeno na sebe,“ 
uzavřel Görner. MaRTIN NaVRÁTIL

Z p R aV O d a J S T V í

pravce, postačí k ověření nároku předlo-
žit In Kartu s žákovským průkazem na-
hraným v novém čipu,“ vysvětluje Mi-
chal Štěpán.

k novým uživatelům rychle
Za první tři měsíce přijímání žádostí o no-
vé In Karty, resp. v případech výměny to-
hoto dokladu (výměna se provádí u všech 
karet, kterým již vypršela platnost), je me-
zi uživateli již téměř 25 tisíc kusů. A žá-
danky každým dnem přibývají. Dodací 
lhůta činí zhruba 3–4 týdny. ČD jsou při-
praveny na nápor zákazníků z řad školá-
ků, osobní pokladny byly personálně po-
síleny. Další kapitolu v éře nové In Kar-
ty tvoří držitelé jízdních výhod. Většině 
z nich už vypršela platnost čipu původní 
In Karty a je nezbytná výměna karty. Ná-
rodní dopravce tak bude mít do pololetí 
příštího roku mezi uživateli distribuová-
no okolo 200 tisíc nových In Karet. S tím-
to vzorkem se dá racovat a zpřístupňovat 
určité funkce. VÁCLaV RuBeŠ

Novou In Kartu si pořídilo již 25 tisíc lidí a další přibývají

Od tragické srážky Pendolina s polským kamionem na přejezdu u Studénky 
sice uplynulo již více než šest týdnů, vyšetřování nehody však stále nebylo 
uzavřeno. Nejpravděpodobnějším a jediným viníkem zůstává řidič 
nákladního vozu. Ani tato skutečnost však neovlivnila průběh 
odškodňování postižených cestujících. Právní odbor Českých drah dosud 
vyřídil dvacet žádostí. 

I N F O R M u J e M e

měřené utrpěné újmě. Za usmrceného 
cestujícího náleží pozůstalým nejméně 
21 000 eur.

V případě nehody ve Studénce bylo Od-
boru právnímu ČD zatím doručeno 20 žá-
dostí o odškodnění cestujících, z toho tři 
se vztahovaly pouze na poškození věcí 
(postoupeno pojišťovně). Zbývajících 17 
žádostí se týkalo újmy na zdraví, přičemž 
doposud bylo vyplaceno na zálohových 
platbách za 9 případů lehké újmy na zdra-
ví 90 000 Kč, za tři případy těžké újmy na 
zdraví 500 000 Kč a za dvě smrtelná zra-
nění ekvivalent po cca 560 tisících koru-
nách. Nevypořádány zůstávají pouze tři 
případy pasažérů, kteří nároky uplatni-
li u ČD, z toho v jednom případě se u po-
zůstalých po zemřelém čeká na dohodu 
rodiny, komu svěřit zálohu. 

pomohl také e-mail
Právníci také písemně kontaktovali zbý-
vajících šest cestujících s újmami na 

XXXXXX. Xxxxxxx FOtO XXXXX

zdraví, kteří doposud nijak své nároky na 
ČD neuplatnili. Využili přitom výzvy na 
internetu i v médiích. „Osobně jsem pre-
feroval rychlost komunikace a osobní 
styk se zraněnými či pozůstalými. Pou-
čil jsem se, že je optimální být jim nablíz-
ku, ale nikoli jim lézt do soukromí. V ně-
kterých případech s kyticí za zraněnými 
do nemocnice zašli zástupci vedení,“ ří-
ká Leoš Görner, vedoucí oddělení Odbo-
ru právního a upozornil, že komunikaci 
významně urychlil e-mail. „Je to obraz 
firemní kultury dopravce. Ze zkušeností 
se učíme a myslím, že do budoucna bu-
de možno postup ještě zrychlit,“ tvrdí.

Podle Görnera vágní formulace článků 
Nařízení 1371 bohužel umožňuje velmi ši-
roký výklad, a tak třeba nebylo vůbec jas-
né, zda se oněch 21 000 euro zálohové 
platby vyplácí za jednoho usmrceného, 
anebo každému z určitého okruhu po-
zůstalých. Každopádně na zálohových 
platbách bylo v případu Studénky dopo-

České dráhy od letošního 1. června 
spustily ostrý provoz nového typu 
In Karty. Zákazník si možná řek-

ne, že „karta jako karta“. Novinka však 
nabízí mnohem víc než jen nový design.

 
Co nového nabízí?
Start proběhl podle harmonogramu, 
který byl před pár lety stanoven a prů-
běžně aktualizován podle vývoje tohoto 
průlomového prvku. Zrod nové In Karty 
ČD nebyl vůbec jednoduchý. Trval něko-
lik let a národní dopravce investoval ne-
málo finančních prostředků. Vývoj vý-
razně ovlivnila spolupráce s Plzeňským 
městským dopravním podnikem, který 
také řešil integrační problematiku a pře-
chod na novou technologii. Spojením po-
třeb obou partnerů tak vznikl tým řešící 
nároky v dopravě jak celorepublikové, tak 
i regionální. 

Od původního typu se technicky liší 
čipem, ukládáním a zpracováním dat. 
To uživatelé ocení především tehdy, když 

Cestující odškodňujeme
podle nových evropských pravidel

pozor na potvrzení 
o studiu dětí!
Upozorňujeme všechny držitele za-
městnaneckých jízdních výhod, 
kteří uplatňují nárok na jízdní výho-
dy pro děti starší 16 let, na povin-
nost odevzdat v termínu do 31. 10. 
2015 potvrzení o studiu pro školní 
rok 2015/2016. Potvrzení doložte 
na personálním útvaru příslušné 
organizační složky dle své evidence 
jízdních výhod. Pro tento účel je po-
stačující i kopie potvrzení. 

Důchodci a pozůstalí dokládají 
(osobně, doporučenou poštou 
nebo v elektronické podobě naske-
nované, odeslané e-mailem) potvr-
zení na Evidenční centra jízdních 
výhod pro důchodce a pozůstalé. 
Na potvrzení o studiu dětí u dů-
chodců a pozůstalých je nezbytné 
uvést jméno a příjmení oprávněné 
osoby a datum narození.

Pokud nebude potvrzení o studiu 
doloženo v uvedeném termínu, ná-
rok na jízdní výhody bude dítěti 
v příslušném informačním systému 
automaticky odebrán a aplikace 
Železniční průkazka na In Kartě za-
blokována až do 31. 8. 2016. V pří-
padě použití této In Karty bude její 
držitel považován za cestujícího 
bez platného jízdního dokladu! Při 
dodatečném doložení potvrzení lze 
obnovit nárok na jízdní výhody za 
úhradu manipulačního poplatku ve 
výši 200 Kč.

Podrobnější informace jsou k dis-
pozici na personálních útvarech dle 
evidence držitele jízdních výhod 
nebo na intranetu ČD na adrese: 
http://albatros.cd.cz/dokumenty/
O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní 
výhody. Pro uživatele Lotus Notes 
platí následující adresářová cesta:  
Soubor/Databáze/Otevřít/ server: 
Albatros/České dráhy – dokumenty 
– O10 GŘ – dokumenty personální. 
 (op)

preventivní vlak 
startuje na Vysočině
Preventivní vlak, který od roku 2007 
přiváží dětem důležité informace 
o bezpečnosti na železnici, letos vy-
razí již podruhé. Na jaře hostoval 
v západních Čechách, jeho podzim-
ní cesta startuje na Vysočině, poté 
zamíří do Prahy. Prvním dnem, kdy 
se může veřejnost a zejména žáci 
a studenti pozvaných škol netradič-
ním způsobem seznámit s riziky 
a důsledky nesprávného chování  
na železnici, bude pondělí 14. září 
(oficiální zahájení je v 10.30), kdy se 
souprava představí v Humpolci. 
Následovat bude Havlíčkův Brod 
(15. 9.), Žďár nad Sázavou (16. 9.), 
Jihlava (17. 9.) a třebíč (18. 9). Od  
22. do 24. září mohou zájemci Pre-
ventivní vlak navštívit ve stanici Pra-
ha-Bubny. Účast je zdarma. Projekt 
organizovaný národním dopravcem 
ve spolupráci se SŽDC a partnery je 
příspěvkem k jejich společenské 
zodpovědnosti. A k ní varování před 
důsledky rizikového chování na že-
leznici a příklady zbytečných ne-
štěstí rozhodně patří.  (red)

Například parkoviště, sportoviště nebo 
kina,“ říká Michal Štěpán, člen předsta-
venstva ČD pro úsek osobní dopravy.

Studentům se bude líbit
Významným prvkem nového typu In Kar-
ty je i možnost její integrace se žákov-
ským průkazem, který běžně známe 

v papírové podobě. Ten si žáci a studenti 
sice musí pořídit vždy – slouží k prokazo-
vání nároku na žákovské jízdné u všech 
dopravců. Pokud si však zákazník u Čes-
kých drah pořídí nový typ In Karty, má 
možnost si přímo na tento doklad nechat 
nahrát nárok na žákovské jízdné. „V pří-
padě, že cestuje vlakem národního do-

využívají hromadnou dopravu častěji, 
respektive cestují v rámci různých inte-
grovaných dopravních systémů. Nová 
karta je již multifunkční a použitelná 
v neomezeném počtu systémů v Česku. 
Ta původní měla výrazně omezený akč-
ní rádius, ve vlaku bylo možno elektro-
nicky načítat maximálně dva různé ta-
rifní systémy, přičemž zpravidla šlo 
o sousední oblasti. Například cestující 
z Plzně do Ostravy nemohl na jedné kar-
tě využít elektronicky integrovaný jízd-
ní doklad z oblasti výchozí stanice a zá-
roveň i cílové destinace.

Od června se tedy významně zvyšuje 
užitný komfort nově vydávané karty, 
a to nejen u aplikací integrovaného jízd-
ného, ale jsme připraveni i na další 
funkce a potřeby. „Jednáme už s někte-
rými partnery, kteří budou chtít toto 
moderní médium zapojit do svých pro-
vozů nebo i do mobilních zařízení. Pri-
márně cílíme na městskou dopravu vět-
ších měst, ale chceme nabídnout více. 

FOtO 2M
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V hlubočepech funguje 
nová zastávka

Cestující mohou při jízdě vlakem 
v metropoli využívat novou želez-
niční zastávku. V pražských Hlubo-
čepech se ve středu 19. 8. otevřela 
stanice, která leží poblíž zastávky 
MHD Hlubočepská. Na smíchovské 
nádraží se z ní cestující dostanou 
do pěti minut. Nahrazuje nevyho-
vující zastávku původně umístěnou 
stranou zástavby. V ranní a odpo-
lední špičce odjíždí z Hlubočep do 
centra vlaky každou půlhodinu, 
mimo ni zhruba v hodinových in-
tervalech. Po dokončení moderni-
zace trati by se interval v hlavních 
časech mohl zkrátit na 20 minut. 
Výstavba nových pražských zastá-
vek začala loni, kdy v září vznikly 
v Hostivici, Rudné a v Chýni západ-
ně od metropole.  (pes)

Louny hostí konferenci 
autobus a vlak
Louny se stanou ve dnech 8. a 9. říj-
na dějištěm mezinárodní odborné 
konference pořádané Českými dra-
hami, Univerzitou Pardubice DF  
J. Pernera pod záštitou Ústeckého 
kraje. Motto akce je všeříkající:  
Autobus a vlak – konkurence nebo 
spolupráce? Na konferenci vystou-
pí zástupci z Čech, Německa a Ra-
kouska z řad dopravců, operátorů, 
výrobců vozidel i pronajímatelů. 
Jsme svědky uvolnění trhu dálkové 
autobusové dopravy v západní Ev-
ropě a boomu vnitrostátní autobu-
sové dopravy zejména v Německu. 
Jak tento trend ovlivní železniční 
dopravu, její nabídku a dlouhodo-
bou konkurenceschopnost? Při-
táhne nové cestující do veřejné do-
pravy? I na tyto otázky se v Lou-
nech budou hledat odpovědi.  (mn)

Na Chebsku oslaví  
150 let železné dráhy
Máte rádi železniční historii? Pak 
neváhejte a přijďte v rámci svátku 
železničářů oslavit 150 let od příjez-
du prvního vlaku do Karlovarského 
kraje. Připraveny jsou jízdy nostal-
gických vlaků s parními i motorový-
mi lokomotivami a doprovodný pro-
gram ve stanici Cheb. Akce se usku-
teční v sobotu 19. září. Nadšence 
jistě potěší například jízdy z Karlo-
vých Varů přes Cheb do Aše a zpět 
s parní lokomotivou Všudybylkou, 
z Chebu do Františkových Lázní 
a do tršnice s Kafemlejnkem a mo-
torovou lokomotivou Prasátkem. 
Více informací najdete na webu 
www.denzeleznice.cz.  (red)

V roce 1998 nastoupil Vladimír Fišer jako jednatel společnosti Bohemiakombi, která je 
jedním z největších operátorů kombinované přepravy v Česku. O sedm let později prosadil 
projekt první kontinentální linky nedoprovázené kombinované dopravy na území České 
republiky a navíc pod jeho vedením Bohemiakombi jako první operátor v ČR zavedl 
pravidelné přepravy návěsů v takzvaných kapsových vozech ucelenými vlaky na linkách 
mezi Lovosicemi a Německem a poté i mezi Ostravou a Itálií.

p ř e Č e T L I  J S M e  Z a  V Á S

„Původní cena byla 
2,9 miliardy. My 
dneska děláme nový 
posudek, o který nás 
požádala taky 
Evropská unie, o jeho 
zpřesnění. Vychází to 
zhruba 3,2 miliardy, 
s touto cenou 
půjdeme do vlády.“ 
Ministr dopravy  
Dan Ťok o prodeji 
nádražních budov 
Českých drah SŽDC.

ZauJaLO NÁS

Na DoPraVNí StaVby PůJDE 
o 2,1 MiliarDy VíCE

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) při 
nedávném jednání s ministry přijal i mi-
nistra dopravy Dana Ťoka. Při jednání 
mu slíbil 2,1 miliardy korun navíc opro-
ti původní verzi státního rozpočtu. Vět-
šina peněz půjde na dopravní stavby, mi-
nisterstvo dopravy chce ale příští rok dát 
desítky milionů korun i na přípravu vy-
sokorychlostních tratí. Základní síť vy-
sokorychlostních tratí má již dlouho 
ustálenou podobu. Zdálo by se, že zbýva-
jí už jenom maličkosti: naprojektovat, 
vykoupit pozemky, postavit a jezdit. Ješ-
tě předtím je ale potřeba dát dohromady 
peníze a především rozhodnout, v jakém 
pořadí se vysokorychlostní trati budou 
stavět. Například samotní železničáři 
hovoří jako o prioritě o směru mezi Pra-
hou a Brnem a dále tedy na Vídeň. Je si-
ce prakticky jisté, že prvním zárodkem 
bude přestavba trati z Brna do Přerova, 
která bude splňovat parametry k provo-
zu dvousetkilometrovou rychlostí, půjde 
ale přese všechno spíše o modernizaci již 
existující trati. Jsou tady ale i tři stavby, 
které mají vzniknout nově jako rychlej-
ší alternativy ke konvenčním tratím – 
vést mají z Prahy do Brna a Vídně, dále 
do Litoměřic a Berlína a do Plzně a Mni-
chova či Norimberku.  ČTk 14. 8. 2015

Stát MuSí utratit EVroPSké 
PENízE, firMy šroubuJí CENy

Finiš s dočerpáváním evropských dotací 
výrazně prodražuje cenu, za kterou se 
u nás stavějí nebo modernizují železni-
ce. Stavební firmy totiž mají tolik práce, 
že se do soutěží už ani nehlásí nebo na-
bídnou výrazně vyšší cenu, než s jakou 
rozpočet počítá. Například vylepšení tra-
ti z Trutnova do Teplic nad Metují mělo 
stát 105 milionů, ještě před dvěma lety by 
se stavební firmy o zakázku popraly a na-
bídly by o pětinu až třetinu nižší cenu – 
teď se přihlásily jen dvě a nejlevnější pře-
střelila plánovaný rozpočet o 40 pro-
cent. Na železnici se má letos prostavět 
přes 44 miliard korun. Stát nepředpoklá-
dá, že by kvůli zvýšení cen zakázky rušil 
a počkal na zlevnění a lepší situaci na tr-
hu. Musí totiž za každou cenu dočerpat 
evropské dotace. Firmy počítají s tím, že 
období hojnosti skončí, a kritizují nekon-
cepčnost výdajů. „Bohužel po vlně vel-
kého množství železničních staveb při-
jde opět doba, kdy bude práce v tomto 
oboru málo a budeme muset propouš-
tět,“ říká Ondřej Novák, šéf Strabag Rail. 
Poukazuje na fakt, že příští rok se rozpo-
čet SŽDC scvrkne na dvacet miliard ko-
run. Takové nárazy stavebním firmám 
nevyhovují, a volají po tom, aby se příliv 
prostředků ustálil.  MFd 18. 8. 2015

kraJE Mohou ProDluŽoVat 
SMlouVy S DoPraVCi

Kraje a ministerstvo dopravy mohou 
o dalších pět let prodloužit smlouvy 
s Českými drahami na provoz jimi ob-
jednávaných vlaků, aniž by musely vy-
psat výběrové řízení. V praxi tak může 
mít státní dopravce jistotu smluv až do 
roku 2024. Dráhy ale musí investovat do 
vozového parku. Vyplývá to ze stanovis-
ka Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS) k problematice uzavírání 
smluv ve veřejné dopravě. České dráhy se 
snaží několik měsíců zejména kraje pře-
svědčit, aby smlouvy dál prodloužily. 
„Lze je prodloužit maximálně o pět let,“ 
konstatoval ÚOHS. Podle názoru anti-
monopolního úřadu nejde ale smlouvy 
prodloužit automaticky, podmínkou 
jsou velké investice Českých drah do vo-
zového parku. „Platí, že k prodloužení 
smlouvy může dojít, pokud provozovatel 
veřejných služeb investuje do aktiv, je-
jichž doba amortizace je výjimečně dlou-
há,“ uvedli zástupci ÚOHS. Stanovisko 
ale jasně neříká, podle čeho se hodnotí 
významnost takových investic a jak vel-
ký objem investic je k prodloužení po-
třeba. „Významnost je třeba posuzovat 
vzhledem k celkovému majetku nezbyt-
nému k poskytování služeb v přepravě,“ 
píše se ve stanovisku. ČTk 20. 8. 2015

lEo ExPrESS ProDělal za 
PrVNí Půlrok 38 MilioNů

Za první pololetí prodělaly černé vlaky 
Leoše Novotného „jen“ 38 milionů korun. 
Oproti předchozímu roku jde sice o zlep-
šení, od kýženého zisku je ale firma stá-
le daleko. Za stejné období roku 2014 
byla ztráta firmy LEO Express podle me-
zinárodních účetních standardů 64 mi-
lionů. Pomohlo více cestujících, vyšší ce-
ny i nižší odpisy. Zlepšení hospodaření 
vykazuje i RegioJet Radima Jančury. Ten 
je dokonce v zisku. A to hlavně díky plně 
obsazeným vlakům. Za první pololetí le-
tošního roku vydělal podle českých účet-
ních standardů 7,5 milionu korun. Fir-
ma tak začala umazávat nahromaděné 
ztráty z předchozích let. Výsledky sou-
kromých dopravců jsou velice důležité 
v probíhajících sporech. Už čtyři roky 
zkoumá antimonopolní úřad, zda měly 
České dráhy právo až o polovinu snížit 
ceny po příchodu konkurence. Stalo se 
tak například na spojích mezi Prahou 
a Ostravu, kde cena klesla ze 400 na při-
bližně 200 korun. Spor zatím nedospěl 
k žádnému výsledku. Firmám Leo Ex-
press i RegioJet podnikatele Radima Jan-
čury trpělivost došla už předloni, a tak 
se s žalobou obrátily na soud a chtějí od 
Českých drah 418, respektive 717 milio-
nů korun jako odškodné.  hN 25. 8. 2015

ČT 23. 8. 2015

Kombinovaná doprava 
má dobrou budoucnost i v Česku

VLadIMíR FIŠeR
Po studiu na Vysoké škole dopravní 
v Žilině v roce 1980 odešel praco-
vat jako výpravčí vlaků u bývalých 
ČSD do železničních stanic ve vý-
chodních Čechách. V 80. letech 
pracoval jako samostatný techno-
log železniční stanice Hradec Krá-
lové hl. n., v devadesátých letech 
přešel do funkce dopravního ná-
městka. Po zřízení Obchodně pro-
vozního ředitelství ČD v Hradci 
Králové vykonával funkci provozní-
ho náměstka ředitele až do roz-
hodnutí o zrušení tohoto oblastní-
ho ředitelství v roce 1997. Naposle-
dy pracoval u ČD jako řadový pra-
covník Odboru strategie. Od Čes-
kých drah odešel v roce 1998 do 
společnosti Bohemiakombi, kde 
zastává funkci jednatele. 

Můžete stručně popsat činnost vaší 
firmy? Jak jste se vlastně etablovali  
na dopravním trhu?
Společnost byla založena v roce 1992  
německým operátorem Kombiverkehr 
Frankfurt nad Mohanem za účelem roz-
voje a rozšíření kombinované dopravy, 
tedy vzájemně výhodné spolupráce sil-
ničních dopravců se železnicí, i na úze-
mí Československa. V roce 1993 firma spo-
lečně s rakouským operátorem Ökombi 
otevřela první linku přeprav silničních 
kamionů po železnici, která je známá 
pod zkratkou RoLa, z Českých Budějo-
vic do Villachu. O rok později pak vznik-
la druhá linku RoLa z Lovosic do Dráž-
ďan. Úspěšným projektem byly v 90. le-
tech také ucelené vlaky s výměnnými 
nástavbami z mladoboleslavské Škody 
do Poznaně. 

Jak spolupracuje vaše firma s Čd Cargo, 
dceřinou společností Českých drah? 
ČD Cargo je vedle sdružení silničních 
dopravců ČESMAD BOHEMIA jedním 
z českých společníků s podílem na Bo-
hemiakombi. ČD Cargo je pro nás ale 
především rozhodujícím dodavatelem 
a spolehlivým železničním dopravcem 
našich vlaků na českém území. Škoda 
jen, že Cargo dosud nepřekročilo svůj 
stín, aby pro nás mohlo vlaky dopravo-
vat i v zahraničí. Velmi bychom to uví-
tali a ocenili především v posledních os-

Linky RoLa ztratily své opodstatnění po 
liberalizaci mezinárodní silniční ná-
kladní dopravy, k níž došlo vstupem Čes-
ké republiky do EU. Hlavní motivací pro 
využívání linek RoLa byla skutečnost, že 
při jejich použití silniční dopravce nepo-
třeboval pro vstup do Německa zahranič-
ní povolenku. Těch byl nedostatek a je-
jich počet byl regulován. Reálnou šanci 
na obnovení linek RoLa nevidím. Je to 
překonaný systém, který bez státních do-
tací ani nemůže fungovat. Ve své době 
dobře posloužil, to bezpochyby ano. Je 
však třeba rozvíjet perspektivní systémy 
kombinované dopravy, které se dokážou 
obejít bez provozních dotací.

 Jaký je váš pohled na budoucnost 
nákladních přeprav po dráze v čes-

kém i celoevropském kontextu? 
Bohužel musím konstatovat, že proces 
liberalizace na železnici zatím přine-
sl ovoce, které chutná hořce a želez-
nici nové objemy dosud nepřinesl. 
Vlivem konkurence se výrazně sníži-
ly ceny u těch železničních přeprav, 

které měla dráha tak říkajíc jisté: hro-
madné substráty z vlečky na vlečku, 

jimž silnice cenově nemohla konku-
rovat, se dnes přepravují ještě levněji, 

naopak ceny za přepravy jednotlivých 
vozových zásilek šly na železnici nato-
lik vzhůru, že už přestávají být konku-
renceschopné. Národní železniční do-
pravci navíc ztrácejí ekonomickou sílu 
a schopnost efektivně zajišťovat ploš-
nou obsluhu na svém území. 

kudy by se tedy v nejbližších letech 
měla vydat kombinovaná přeprava? 
Objemy musí železnice hledat jinde. 
Najde je na nejsilnějších přepravních 
osách, kde dnes kamiony zaplňují pravý 
pruh dálnice. Železniční dopravci budou 
muset nedobrovolně opustit ideu plošné 
obsluhy, přenechat ji silnici, a naopak 
si osvojit myšlenku dlouhých vlaků na 
evropských relacích. Jediným segmen-
tem, kde evropské železnice vykazují 
růsty, je kombinovaná doprava. 

A tak je tomu i u nás. Jsem optimista 
a záměry evropské dopravní politiky da-
né evropskými nařízeními mě naplňu-
jí určitou nadějí. Tři z celkem devíti ev-
ropských železničních nákladních kori-
dorů definovaných tímto nařízením ve-
dou přes území ČR. To vůbec není špat-
ný předpoklad do budoucna. Nákladní 
vlaky o délce 740 metrů, s rychlostí ale-
spoň 100 km/hod a nápravovým tlakem 
alespoň 22,5 tun se mohou stát úspěš-
nou a žádanou alternativou pro silnič-
ní dopravce, aby sami své dálkové pře-
pravy na železnici převedli. Jen k tomu 
dodávám, že musí být ještě dodržena 
podmínka průjezdného profilu P/C 400, 
která umožňuje přepravy silničních 
návěsů s rohovou výškou čtyři metry 
v kapsových železničních vozech. Což by 

pro tuzemskou železniční síť neměl být 
zásadní problém.   MaRTIN haRÁk

mi měsících. Stávky německých stroj-
vedoucích, organizovaných v odborech 
GDL, by se nás pak vůbec netýkaly…

dopravní odborníci tvrdí, že se kombi-
novanou dopravou může ušetřit při 
vývozu zboží do zahraničí až třetina 
nákladů na přepravu. Je to pravda?
Musíme být objektivní a na náklady 
kombinované dopravy nahlížet v kon-
textu celého řetězce silnice-železnice-
silnice. Nelze to posuzovat jen podle ná-
kladů za železniční úsek. Náklady na tak-
zvanou první a poslední míli totiž hrají 
velmi důležitou roli. Při jejich zohledně-
ní tvrzení o ušetření až třetiny nákladů 
není na místě. V každém případě se ale 
o určitou míru úspory nákladů jednat 
musí, jinak by to nemělo žádný smysl 
a systém by nemohl fungovat.

proč je stále kombinovaná doprava 
v českých zemích jakousi popelkou? To 
se tolik přepravci bojí železnice, nebo 
je pro ně moc drahá? 
Rámcové podmínky v Čechách kombino-
vané dopravě nijak zvlášť nepřejí. Legis-
lativní zvýhodnění kombinované dopra-
vy a její podpora státem je v sousedních 
zemích vyšší, systematičtější a promyš-
lenější. Brány české železnice, které by 
se mohly otevřít pro silniční dopravce, 
zůstávají zavřeny. Po jednorázové inves-
tici Českých drah do terminálu ČD DUSS 
v Lovosicích v devadesátých letech se ne-
stalo nic, co by pro silniční dopravce zna-
menalo podání ruky ke konkrétní spolu-
práci ze strany železnice. 

Jak se vlastně náš stát v současnosti 
staví k problematice této dopravy 
a jak jí pomáhá?
Podporuje kombinovanou dopravu sleva-
mi z ceny za použití železniční dopravní 
cesty. Modernizuje železniční koridory, 
ale přitom neinvestuje do veřejné pře-
kládkové infrastruktury, která by umož-
ňovala přesun nákladní dopravy ze sil-
nic na železnici. 

Nadějně začala v 90. letech v ČR fun-
govat přeprava zvaná jako RoLa, tedy 
kamiony na železničních vozech. 
Vlaky naložené automobilovými sou-
pravami jezdily mezi Lovosicemi a ně-
meckými drážďany. po několika le-
tech se od projektu upustilo a kamio-
ny se opět vrátily na přetížené silnice. 
proč se tak stalo? a je nějaká šance 
tento způsob přeprav opět obnovit? FOtO auTOR
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vůbec nevadilo. „Ve scénce si zahrál i ori-
ginální rýč, který byl na památku slav-
nostního výkopu uchován a dodnes je 
v držení rakouského muzea c. k. první 
privilegované železniční společnosti 
v Kerschbaumu. Byl samozřejmě vysta-
ven pouze k prohlédnutí a fotografování, 
a ten, který použili herci, bude na pa-
mátku uložen ve stejném muzeu,“ vy-
světlil Jiří Kafka. 

Blízkost Čechů s Rakušany byla pří-
značná i na malé slavnosti se stylovou 
místní hudební skupinou v přechodové 
stanici Summerau. Po zdravicích si bylo 
možné prohlédnout jak railjet, který do 
Summerau přijel poprvé v historii, a na-
opak čeští hosté si měli možnost „osahat“ 
nejnovější regionální vlak pro rakouské 
spolkové dráhy Cityjet, jehož prototyp 
měl v Horních Rakousích předpremiéru. 
„Jsem spokojený, že jsme si v dnešní den 
mohli připomenout nejen společnou his-
torii, ale zároveň prezentovat naše nej-
modernější vlaky. Účastníci oslav vidě-
li náš nejnovější Cityjet na předpremié-
ře v Summerau dokonce o den dříve než 
byl oficiálně předveden rakouské veřej-
nosti ve Vídni,“ zhodnotil oslavy regio-
nální manažer ÖBB pro Horní Rakousy 
Paul Sonnleitner. MaRTIN haRÁk

i velcí mohli obdivovat railjet, po němž 
následovala dvouzdrojová lokomotiva 
řady 218 a ze stejné stáje dceřiné společ-
nosti ČD Cargo dvousystémová lokomo-
tiva řady 340 a modernizované Eso řady 
363.5, jež v krátké chvíli dostihl Štokr s pě-
tivozovou soupravou. Necelých šest mi-
nut byla pauza na oddech a po ní se „při-
valil“ Čmelák řady 771 s nákladními vozy 
řady Eas. Defilé uzavíralo Eso řady 363. 
„Doprovodné akce se konaly současně na 
dalších sedmi místech, mezi kterými se 
dalo cestovat v Čechách i Rakousku po že-
leznici nebo kyvadlovými autobusy. Or-
ganizace perfektně klapla, za což patří 
obrovský dík nejen všem našim zaměst-
nancům, ale i rakouským kolegům, kte-
ří nám velmi pomohli,“ upřesnil Kafka.

akce v duchu c. a k. mocnářství
Ve Výhni u Netřebic nedaleko Kaplice se 
letos poněkud netypicky setkali rakous-
ký mocnář František Josef I. s císařovnou 
Sissi. Ty si včetně jejich doprovodu s gus-
tem zahráli rakouští herci a naopak čes-
kého inženýra Františka Antonína Gerst-
nera a zástupce železniční společnosti 
ztvárnili čeští ochotníci. 

Šlo o určitou uměleckou nadsázku, 
v reálu totiž k tomuto setkání nemohlo 
dojít, neboť akt prvního výkopu se usku-
tečnil 22. července 1825, kdy panovníkovi 
do narození scházelo ještě celých pět let. 
To ale divákům věrně provedené scénky 

Ovíkendech od 18. července do 
9. srpna se v jižních Čechách ko-
nalo již poosmnácté Šumavské lé-

to s párou s historickými vlaky Českých 
drah, které jezdily z Černé v Pošumaví do 
Nového Údolí a zpět. Ve vlaku, v jehož če-
le statečně supěl Kafemlejnek, neboli 
parní stroj 310.093, byly řazeny historic-
ké vozy 3. třídy s plošinkami, bufetový 
a také otevřený vyhlídkový vůz. Větši-
na spojů byla zcela vyprodána hlavně 
rodinami s dětmi. Parní vlak, pojmeno-
vaný po slavném šumavském fotografo-
vi Josefu Seidlovi, svezl zájemce po bře-
hu lipenského jezera, aby u Nové Pece za-
mířil do Národního parku Šumava, kde 
sledoval tok řeky Vltavy v její nejkrásněj-
ší partii – uvnitř šumavských slatí. 

Navíc se železniční fanoušci mohli 
v Nové Peci pokochat zbrojením parní lo-
komotivy. U romantické lesní železnič-
ní křižovatky Černý Kříž se parní vlak 
pomalu vydával údolím Studené Vltavy 
do Stožce, obce proslavené největší pyt-
láckou bitvou v dějinách a také dřevěnou 
vyřezávanou kaplí. Ve Stožci si navíc na 
své přišli fotografové, kteří si zdokumen-
tovali zbrojení parního stroje. „Naši zá-
kazníci mohli využít z Nového Údolí ta-
ké návazný speciální autobus ČD Bus 
Šumava, který je zavezl až na vrchol Tří-
stoličníku, respektive Dreisesselbergu, 
jehož vrchol o výšce 1 333 metrů nad mo-
řem se tyčí přímo na česko-německých 
hranicích,“ říká ředitel ROC České Budě-
jovice Jiří Kafka.

Výročí koňky s párou i modernou
Jízdou několika zvláštních vlaků si před-
poslední srpnovou sobotu národní do-
pravce připomněl neuvěřitelných 190 let 
od zahájení stavby koněspřežné želez-

Nejen tradiční Léto s párou na Šumavě, které získává stále více příznivců, ale i oslavy 190 let od zahájení stavby první koněspřežné 
železnice ve střední Evropě, přilákaly během letních prázdnin do malebných jižních Čech stovky zájemců o železnou dráhu. 
Vrcholem železničních radovánek se stala sobota 22. srpna, kdy bohatý program kromě railjetu, defilé lokomotiv či jízdy koňkou 
završila hraná scénka rekonstrukce slavnostního výkopu při začátku budování dráhy.  

Tradiční expresy odvezly milovníky pěnivého moku
nějšího humoru znáte pod uměleckým 
jménem Ruda z Ostravy.

Tradičně pestrý byl i následující pro-
gram, kde se opět hledal Rytíř a Rytířka 
Chodovaru (muž a žena nejrychleji polk-
noucí pivní obsah tupláku, resp. půllit-
ru), heligonka a vystoupení několika tě-
les. Hvězdou večera se (tentokrát netra-
dičně) stal Ondřej Hejma a Žlutý pes, 
čtyřicátníky zase rozpohybovala Lucie 
Revival. Když nastal čas jít domů, cestu-
jící se spořádaně zvedli a tradičně odkrá-
čeli (pár jich bylo tradičně neseno) na 
nádraží, odkud odjely oba Chodovar ex-
presy po tradičních trasách zpět do Plz-
ně, resp. Karlových Varů.

A pokud se vám zdá, že výraz „tradič-
ně“ je v tomto textu nadužíván, nemý-
líte se. Nicméně není to chyba autora, 
editora ani korektora, v tomto případě 
je tradice známkou skvělého piva i zába-
vy. Některé věci se prostě nemusí měnit. 
Takže za rok (tradičně) v Chodovar ex-
presu na viděnou! VÁCLaV RuBeŠ

Hlahol, zpěv, staccato kolejnic a hlav-
ně potoky piva. Takové byly tradič-
ní slavnosti rodinného pivovaru 

Chodovar v Chodové Plané, kam České 
dráhy odvezly dvěma páry zvláštních vla-
ků stovky návštěvníků oslav. Karlovarský 
i Plzeňský Chodovar expres vyjel v sobo-
tu 22. srpna již podesáté.

hektorem přes Bečov,  
Banglí přes Tachov
Stejně jako v předchozích ročnících jely 
zvláštní spoje nezvyklými trasami. Pl-
zeňský Chodovar expres vedený strojem 
742.385 ČD Cargo se z plzeňského hlav-
ní nádraží vydal osm minut před půl de-
vátou a jeho cesta vedla přes Staňkov, 
Horšovský Týn, Tachov a Planou u Ma-
riánských Lázní. Karlovarský vlak piva 
a zábavy, v čele s tradičním historickým 
malým Hektorem T 435.0145, vyrazil z lá-
zeňského města v deset dopoledne, pro-
jel po trati číslo 149 vedoucí působivým 
údolím říčky Teplé a přivezl i cestující 

z Mariánských Lázní. Cílovou destinací 
obou vlaků se stala Chodová Planá, kde 
se kolem poledne sjely u ostrovního ná-
stupiště. Zatímco se zhruba dvě stovky 
cestujících (na některých z nich bylo 
znát, že náklonnost k místní značce 
projevili již cestou) přesouvaly do areá-
lu pivovaru Chodovar, na personál vla-
ku, tradičně posílený řadou dobrovolní-
ků, čekalo ještě „otočení“ souprav pro 

Část osazenstva začala slavit již ces-
tou do Chodové Plané. FOtO auTOR (2X)

karlovarský Chodovar expres opět na-
lákal i na cestu romantickou tratí. 

večerní cestu zpět a jejich „uklizení“ na 
manipulační kolej. Stanici, kde běžně 
zastavují jen osobní vlaky, ten den totiž 
čekal nebývalý provoz. Pro lepší dostup-
nost oslav i dalších návštěvníků, kteří 
se rozhodli využít jiných než zvláštních 
vlaků, v Chodové Plané zastavilo pět 
rychlíků a dva spoje SuperCity Pendoli-
no (SC 512 a SC 506).

pod dohledem četníků 
a Michala kavalčíka
Od jedné hodiny po poledni, kdy byly 
tradiční slavnosti zahájeny, se začaly 
plnit stoly u pódia a v pivovarské zahra-
dě, včetně tradičního, ajznboňáckého. 
U něj se (opět tradičně) sešli Vladimíro-
vé (Vladimír Omelka a Vladimír Kostel-
ný, obchodní ředitelé ROC Karlovy Va-
ry, ROC Plzeň) jako zástupci národního 
dopravce, „druhou stranu“ zastupoval 
Josef Hendrych, náměstek generálního 
ředitele SŽDC pro řízení provozu a Pavel 
Koucký, personální šéf správce infra-

struktury. V tradiční sestavě došlo rov-
něž na tradiční přátelské špičkování na 
téma infrastruktura versus zájmy ná-
rodního dopravce i na tradiční zinsce-
novanou kontrolu ajznboňáků četnic-
kou pátračkou alias členy historického 
spolku SOS Falknov nad Ohří. Z pódia 
se zahradou nesl tradičně svérázný pro-
jev Michala Kavalčíka. Že nevíte, kdo to 
je? Určitě ano, jen tuto ikonu trošku drs-

Koněspřežka slavila 190 let,  
přijel railjet, Štokr i císař se Sissi

nice z Českých Budějovic do hornora-
kouského Lince, jež se stala první svého 
druhu v kontinentální Evropě. Budovat 
se začalo ve Výhni u Netřebic v červenci 
1825 a na dráze započal provoz v letech 
1827 až 1836. Veřejnost se mohla na osla-
vy svézt přímo z Prahy, Plzně či Českých 
Budějovic současnou chloubou české-
ho národního dopravce – jednotkou ČD 
railjet nebo naopak parním spojem, kte-
rý z jihočeské metropole až do Summe-
rau v sousedním Rakousku vedl Štokr 
556.0506. V obci Kerschbaum v Horním 
Rakousku byl umožněn volný vstup do 
tamního muzea koněspřežky, včetně 
jízd koňskou železnicí po zhruba půl ki-
lometru dlouhé trati. V Kaplici také ne-
chyběl Vláček Hráček a Kinematovlak. 

Zastávka Bujanov ožila veselím
Centrem oslav se na české straně stala 
zastávka Bujanov s tamním malým mu-
zeem historie koněspřežné dráhy, kde 
byl připraven program pro velké i ma-
lé. Od třetí hodiny odpolední návštěv-
níky zaujalo komentované defilé loko-
motiv převážně moderní trakce. Malí 

kOŇka. V hornorakouském kerschbaumu se na půlkilometrové trati rozjela 
věrná kopie jubilující koněspřežky. zájemce přilákala i návštěva muzea.

VeSeLí. organizátoři oslav pojali akci s velkou nadsázkou. Císař s chotí by se  
prvního výkopu stavby zúčastnit nemohli, teď ale zvládli i prohlídku railjetu.

hORkÁ NOVINka. o tom, jaký význam měly oslavy pro rakouské partnery, 
svědčí i to, že jednotku Cityjet ukázali v Summerau veřejnosti dříve než ve Vídni.

Více fotografií a video  z akce 
najdete na webu zeleznicar.cd.cz.

www

FOtO auTOR (3x), JaN ChaLOupka (3x)
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Výluka u Trutnova 
odklonila vlaky
rozsáhlá výluková činnost na 
síti SŽDC se nevyhnula ani Pod-
krkonoší. od 23. června do 14. 
srpna 2015 se uskutečnila ne-
přetržitá výluka trati Jaroměř – 
Starkoč – trutnov střed. Při ní 
se zrekonstruovala část traťové 
koleje, zmodernizovaly některé 
přejezdy a zastávky. Nepřetrži-
tá výluka si vyžádala zavedení 
odklonové vozby v trase Jaro-
měř – Stará Paka – kunčice nad 
labem – trutnov. Po odklonové 
trase byl veden zpravidla jeden 
pár manipulačních vlaků. ty 
byly pro urychlení vedeny v mo-
torové trakci již z hradce králo-
vé. Na trati přes Starou Paku 
jsme však mohli potkat i uhelné 
vlaky. ty byly z odesílacích sta-
nic Světec a třebušice řazeny na 
normu max. 1 760 tun a po pře-
přahu v Jaroměři dopraveny na 
dvě části do elektrárny. V přípa-
dě nahromadění zátěže nebo při 
zpoždění uhelných vlaků byly 
zaváděny mimořádné odklony. 
ČD Cargo si operativně poradilo 
i s neplánovaným prodloužením 
výluky, která měla původně 
skončit 10. srpna ve večerních 
hodinách a byla prodloužena až 
do pátku 14. srpna. Důvodem 
prodloužení výluky byla velká 
horka, při kterých nemohly být 
prováděny některé, například 
svářečské práce. Pozitivní sku-
tečností je, že na realizaci ně-
kterých výlukových prací se 
spolupodílelo i ČD Cargo, kon-
krétně středisko logistických 
služeb v trutnově patřící pod 
provozní jednotku Česká třebo-
vá. Naše jeřáby zajišťovaly v ně-
kterých stanicích manipulaci 
s kolejovými poli, s betonovými 
prefabrikáty a dalšími materiá-
ly. to vše jako subdodávku pro 
stavební firmu Strabag. (čdc)

Čd Cargo i v prvním 
pololetí obstálo
Největší dceřiná společnost Čes-
kých drah společnost ČD Cargo 
dosáhla v prvním pololetí 2015 
zisku před zdaněním dle meziná-
rodních účetních standardů 
(ifrS) ve výši 174 mil. kč. z po-
hledu hospodaření segmentu 
nákladní dopravy, kam řadíme 
i dceřiné společnosti ČD Cargo, 
a.s., bylo za první pololetí dosa-
ženo zisku po zdanění ve výši 
216 mil. kč. V 1. pololetí D Cargo 
bojovalo na liberalizovaném 
trhu železniční nákladní dopra-
vy se stále sílící konkurencí 
ostatních železničních dopravců 
v rámci přeprav ucelených vlaků 
a svádělo nerovný boj se silniční 
dopravou v segmentu jednotli-
vých vozových zásilek. „Pololet-
ní výsledky hodnotím v zásadě 
pozitivně a odrážejí stávající 
možnosti firmy. a to i přesto, že 
se výsledek nedosahuje úrovně 
loňského roku. Musíme si uvě-
domit, že konkurenční prostředí 
je v nákladní dopravě rok od 
roku silnější. z pohledu českých 
účetních pravidel se tak indivi-
duální výsledky Carga v pololetí 
pohybují na úrovni vyrovnaného 
hospodaření,“ konstatoval před-
seda představenstva ČD Cargo 
ivan bednárik. za první pololetí 
ČD Cargo přepravilo 32,9 mil. 
tun zboží, což je o cca 1,3 mil. 
tun méně než v loňském roce. 
„ztratili jsme přepravní objemy 
jednotlivých vozových zásilek. 
Nízké ceny nafty ještě více zvý-
hodňují kamionovou dopravu, 
takže mnohdy nejsme schopni 
nabídnout konkurenceschopnou 
cenu. Naopak v segmentu ucele-
ných vlaků jsme mírně nad plá-
novanými přepravními objemy, 
postupně se také zvyšuje pře-
pravní aktivita dceřiných spo-
lečností v zahraničí a to je pozi-
tivní," doplnil bednárik. Přepra-
vy jednotlivých vozových zási-
lek vážou velké množství kapa-
cit a jsou pro ČD Cargo nerenta-
bilní. kvůli tomu společnost pro-
šla restrukturalizací, nyní se 
však pozitivní trend předchozích 
období zastavil.  (red)

ZpÁTky Na kOLeJíCh. Minerální vody Mattoni jsou od roku 2012 znovu pře-
pravovány po železnici. FOtO auTOR

ně předávají do Německa. V jednom pří-
padě jsou dopravovány soukromým do-
pravcem SWT (Stahlwerke Thüringen), 
ve druhém případě se shromažďují pro 
zákazníka Badische Stahlwerke a jsou 
přebírány k dopravě německým národ-
ním dopravcem DB Schenker. Tato spo-
lupráce je výhodná pro všechny zúčast-
něné strany. 

Když už jsme se dotkli mezinárodních 
přeprav, na území Karlovarského kraje 
se nachází několik železničních hranič-
ních přechodů, z nichž však větší význam 
pro nákladní dopravu má pouze přechod 
Cheb/Schirnding. Přes ten ročně směřu-
je do zahraničí cca 700 tisíc tun zboží, 
především již zmiňovaného železného 
šrotu, automobilů, betonových výrobků 
nebo chemických produktů. Do České re-
publiky nebo i v tranzitu dále do zahrani-
čí je přes Cheb dopravováno cca 500 tisíc 
tun zboží (hutní produkty, chemické pro-
dukty, prázdné vozy). S jistou dávkou nos-
talgie je možné konstatovat, že doby kon-
tejnerových vlaků směřujících přes Cheb 
do zahraničí, stejně jako ucelených vla-
ků s uhlím pro elektrárnu v nedalekém 
Arzbergu, jsou minulostí. Přesto mezi-
národní nákladní doprava v Chebském 
výběžku neztrácí svůj význam. Hraniční 
přechod v blízkém Vojtanově je v součas-
né době využíván spíše pro osobní dopra-
vu, nákladní vlaky tudy projíždějí jen mi-
mořádně, např. při výlukách. 

přepravujeme i minerální vody
Významnou část plochy Karlovarského 
kraje zaujímají lesy. Je proto samozřejmé, 
že své služby nabízí ČD Cargo i lesním 
společnostem zde působícím. Nejvíce dře-
va se do železničních vozů naloží v Bocho-
vě, Stráži nad Ohří, Štědré nebo Toužimi. 
První jmenované nákladiště leží na trati 
Protivec – Bochov, na které je od 31. květ-
na 1996 zastavena osobní doprava. Neza-
nedbatelný podíl na přepravě této komo-
dity mají zásilky naložené v Sokolově – je 
to dřevo, které se dříve nakládalo v Kras-
licích ležících na trati soukromého pro-
vozovatele PDV Railway. ČD Cargo však 
dokáže zajistit i svoz z této soukromé tra-
ti. Významné jsou rovněž přepravy dřev-
ní štěpky v kontejnerech Innofreight do 
plzeňské teplárny.

Zajímavostí, která si zaslouží zmínku 
v tomto článku, je přeprava minerálních 
vod Mattoni. Ta se již od roku 2012 usku-
tečňuje v relaci (Kyselka) – Vojkovice nad 
Ohří – Prostějov – (Mostkovice) ve spolu-
práci s dopravcem Railsystém. Minerál-
ní voda Korunní vyvěrající ve Stráži nad 
Ohří je nákladními automobily přepra-
vována do Obrnic, zde nakládána do že-
lezničních vozů a přepravována opět na 
Moravu, do Olomouce. MIChaL ROh 

Elektrizovaná dvoukolejná trať Cho-
mutov – Karlovy Vary nabízí dosta-
tečně kapacitní spojení z vnitroze-

mí (seřaďovací stanice Most) k západní 
hranici s Německem. Další zkvalitnění 
služeb, včetně např. zkrácení jízdní do-
by nákladních vlaků, přineslo dokonče-
ní modernizace 3. tranzitního koridoru. 
Mimo výše uvedené trati existuje v oblas-
ti Sokolovska poměrně rozsáhlá síť důl-
ních železnic normálního rozchodu ak-
ciové společnosti Sokolovská uhelná.

přes milion tun  
sokolovského uhlí ročně
Jedním z nejvýznamnějších obchodních 
partnerů ČD Cargo v Karlovarském kra-
ji je již zmíněná těžební společnost So-
kolovská uhelná. I přes výrazný pokles 
těžby ve zdejší pánvi zajišťuje ČD Cargo 
přepravy více než 1 mil. tun sokolovské-
ho uhlí ročně. To z přípojné stanice Nové 
Sedlo u Lokte putuje nejen k tuzemským 
odběratelům, ale i do zahraničí, např. na 
Slovensko nebo do Maďarska. Jako zají-
mavost můžeme uvést, že sokolovské uh-
lí se dnes nepřepravuje jen ve výsypných 
vozech Falls, ale do teplárny v Plzni míří 
také v kontejnerech Innofreight. 

Vlakem jsou přepravovány i další ne-
rostné suroviny, jako např. živec nebo 
kaolin. Firma KMK Granit těží živec (su-
rovinu pro výrobu keramiky) v blízkosti 
obce Krásno. Odtud část vytěžené suro-
viny dopravuje nákladními automobily 
do Chodova, kde je živec překládán do 
železničních vozů a v ucelených vlacích 
odesílán především zahraničním odbě-
ratelům. Z Božičan se přepravuje kaolin. 
Dříve významný zákazník Lasselsber-
ger, a.s. – divize suroviny ve Skalné, na-
kládající jíly v nákladištích na trati Trš-
nice – Luby u Chebu, dnes bohužel vyu-
žívá spíše silniční dopravu.

Šrot do Německa 
shromažďujeme v Chebu
Komoditou nakládanou v poměrně vel-
kém rozsahu v řadě míst po celém kraji 
je kovový odpad. V případě přeprav želez-
ného šrotu je ovšem nutné zmínit poměr-
ně zajímavou službu, kterou již několik 
let nabízí ČD Cargo dvěma svým zákaz-
níkům ve stanici Cheb. Sem směřují zá-
silky s kovovým odpadem z celé republi-
ky, zde se shromažďují, řadí a pak ucele-

Karlovarský kraj:
prim hrají dřevo, šrot i minerálky

N Á k L a d N í  d O p R a V a  V  k R a J í C h

Karlovarský kraj vznikl rozdělením bývalého Západočeského kraje. Jeho 
rozloha je 3 314 km2, což představuje 4,25 procenta rozlohy České 
republiky. Železniční síť tvoří cca 430 km tratí, jejichž správu a údržbu 
zabezpečuje až na výjimky SŽDC. Necelá stovka kilometrů je dvoukolejná, 
elektrický provoz je možný na 140 km tratí. Na území kraje realizuje  
ČD Cargo řadu zajímavých přeprav, nejvýznamnější si nyní představíme.

NÁkLad. Přeprava dřeva patří vedle uhlí na západě Čech mezi nejvýznamnější zakázky společnosti ČD Cargo.    FOtO MIChaL ROh ML.

kudy jezdí nákladní vlaky v regionu

Nakládka za rok:  
cca 2,4 mil. tun (včetně vstupu na PPS)

Vykládka za rok: 
cca 1,6 mil. tun (včetně výstupu na PPS)



Dostupné pouze v tištěné podobě
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STÁLe ON-LINe. Práci na notebooku nebo s dalšími elektronickými přístroji umožní elektrické zásuvky 230 V.  FOtO paRS (2x)

Vylepšené „velkoprostory“ míří do zkušebního provozu 
První dva prototypy modernizova-

ných velkoprostorových vozů řady 
Bdpee231 Českých drah z produkce 

Pars nova Šumperk (člen skupiny Škoda 
Transportation) budou nasazeny ve zku-
šebním provozu. Cestující se s nimi bu-
dou moci setkat v dálkové dopravě na tra-
ti Praha – Plzeň – Cheb. Po ukončení zku-
šebního provozu s cestujícími, které se 
očekává v průběhu letošního podzimu, 
by měly být zařazeny do souprav dálko-
vých spojů na linkách Praha – Brno – Bra-
tislava – Budapešť, Praha – Plzeň – Klato-
vy – Železná Ruda a Praha – České Budě-
jovice – Linz. Prototypy jsou součástí kon-
traktu, který národní dopravce uzavřel 
na podzim roku 2014 jako výsledek ote-
vřeného výběrového řízení. Vylepšení se 
dotkne celkem 62 vozů. První série čítají-
cí 31 kusů bude předána do provozu do 
konce března 2016, na ni naváže 2. série 
zahrnující modernizaci zbývajících 31 va-
gonů v rámci opce.

Zásadní modernizace  
vně i uvnitř vagonů
Modernizace se výrazně dotkla jak tech-
nických parametrů vozů, tak interiéru. 
Zachován zůstal koncept uspořádání se-

dadel proti sobě po čtveřicích. Ta jsou 
však zbrusu nová a na rozdíl od minu-
losti jsou mezi nimi rozkládací stolky. 
Práci na notebooku nebo s dalšími elek-
tronickými přístroji umožní elektrické 
zásuvky 230 V. O průběhu cesty informu-
je nový audiovizuální systém. Původní 
polospouštěcí okna byla nahrazena pl-
nými s determálním sklem, interiér vo-

zu je totiž plně klimatizovaný. Samo-
zřejmostí rekonstrukce jsou dvě vakuo-
vé toalety. Pro přepravu jízdních kol je 
určen prostor na jedné straně vozu s cel-
kem pěti háky. 

Snazší nástup do vozů a přechod mezi 
nimi umožňují nové nástupní předsuv-
né a mezivozové dveře s elektropneuma-
tickým pohonem. Významným bezpeč-

nostním prvkem je blokování dveří za 
jízdy které je navíc vybavené i možností 
tzv. selektivního odblokování dveří při 
zastavení vlaku. Dveře tak mohou být 
blokovány i po zastavení vlaku a jejich 
otevření je možné po odblokování stroj-
vedoucím nebo doprovodem vlaku pou-
ze na straně nástupiště, podobně jako 
v moderních jednotkách. 

Od poloviny srpna jsou 
postupně do souprav spojů 
EuroNight 444 a 445 
Slovakia zařazovány 
modernizované lůžkové 
vozy řady WLABmee200 NG 
společnosti WAGON 
SERVICE travel. Vozy 
zakoupila tato slovenská 
společnost od ruského 
národního dopravce RŽD, 
kde nosily označení 
WLABmee62, v červnu 2015. 
Vozy následně podstoupily 
modernizaci, repasi 
a technické revize v ŽOS 
Vrútky a ŽOS trnava.  
Nyní je již využívají naši 
cestující, přičemž servis  
na jejich palubách 
poskytuje společnost 
Wagon Slovakia Košice. 

Vozy WLABmee62, ze kterých moder-
nizovaná řada vychází, byly vyrá-
běny v 90. letech v tehdejší výcho-

doněmecké vagonce Waggonbau Görlitz 
(dnes Bombardier Germany) a již z pů-
vodní výroby šlo o moderní konstrukci. 

Rychleji o 40 km/h
Velice významnou změnou je zvýšení 
maximální rychlosti vozů ze 120 na 160 
km/h. Tomu odpovídá nový účinnější ko-
lejnicový a elektropneumatický brzdový 
systém. Vůz dostal modernější elektric-
kou výzbroj, například baterie a centrál-
ní zdroj energie. Zvládá komunikovat 
přes WTB sběrnici, což umožňuje provoz 
s řídicími vozy. Dalším aspektem, důle-
žitým pro provoz v zahraničí, je splnění 
konstrukčních podmínek pro provoz v tu-
nelech o délce do pěti kilometrů.

Po úspěšných typových zkouškách nut-
ných pro schválení změny na drážním vo-
zidle začne pro první dva rychlíkové vozy 
pro mezistátní dopravu další fáze zkou-
šek a schvalování, a to v rámci tzv. zku-
šebního provozu s cestujícími. Prvním 
dvěma vozům udělil Drážní úřad povo-
lení ke zkušebnímu provozu s cestují-
cími. Ten probíhá na vlacích R 750/751 
Úhlava, Rx 758/759 Křivoklát a Rx 766/767 
Egrensis na trati Praha – Plzeň – Cheb. 
Poté dojde k vyhodnocení a následovat 
bude příprava na konečné povolení k pro-
vozu tak, aby rutinní provoz mohl být za-
hájen počátkem roku 2016.

  peTR ŠŤÁhLaVSkÝ

wLaBmee200 Ng v číslech
Délka (přes nárazníky) – 26,4 m

Hmotnost (obsazený vůz) – 61 t

Konstrukční rychlost – 200 km/h

Brzdový systém – KNORR KE-PR-Mg(D)

Obsaditelnost – 33 osob (11 oddílů)

Počet lůžek v oddíle – 1 až 3

Jsou například vybaveny podvozky GP200 
s maximální rychlostí 200 km/h. Dispo-
nují klimatizací nebo toaletami s uza-
vřeným systém. Nový slovenský majitel 
se během modernizace zaměřil na dal-
ší vylepšení, na palubě jsou zcela nové 
chladničky a vnitřní vybavení, napří-
klad koberce, matrace nebo zařízení od-
dílu průvodce. 

Nejviditelnější změnou je ale celkový 
redesign vozů, jehož autorem je známý 
český dopravní architekt Patrik Kotas. 
Ten stojí mimo jiné též za barevným ře-

šením českého Pendolina, designem va-
gonů pražského metra typu M1 nebo ně-
kolika pražských tramvajových zastávek 
a stanic metra.

Zajímavostí jsou velká stylizovaná pís-
mena WL na skříni vozu, které nevychá-
zí z názvu majitele nebo provozovatele 
služeb na palubě, jak by se mohlo na prv-
ní pohled zdát. Jsou odkazem na jednu 
z nejstarších společností v oboru – Wagon 
Lits, která stála za luxusem slavného 
Orient Expresu a určila označení vozů 
zvláštní stavby WL.

Slovakia jezdí  
v jednotném složení
Novinka je konstrukčně totožná s vozy 
slovenského národního dopravce ZSSK. 
Ty k nám pravidelně zajíždějí na spojích 
EuroNight 444 a 445 Slovakia již několik 
let a po doplnění o nové vozy WAGON 
SERVICE travel tak bude souprava EN 
444/445 sestavena z vozů této jednotné 
řady. Na rozdíl od vozů ZSSK a dříve za-
koupených vozů WLABmee62 se tato no-
vinka liší zmíněným výrazným desig -
nem, který upoutá cestující především 
v interiéru (přehlednější navigace ku-
pé, kdy jsou jednotlivé dveře oddílu ře-
šeny odlišnými barvami).

Uvolněné lůžkové vozy řady WLAB-
mee823 Českých drah s klimatizací, vaku-
ovými toaletami a rychlostí 160 km/h, 
budou z řazení EN 444/445 přesunuty na 
výkon R 442/443 Bohemia. Tím bude sjed-
nocen nabízený standard na nočních 
vlacích mezi Českem a Slovenskem a po-
slední neklimatizované lůžkové vozy řa-
dy WLAB822 Českých drah, pocházející 
z roku 1985, zůstanou ponechány jen ja-
ko záloha pro mimořádnosti a pro posi-
lové sezonní výkony. aLeŠ kuČeRa

Noční spoje na Slovensko 
hrají barvami omlazených lůžkových vozů

FOtO 2M (4x)
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Lipsko – Erfurt zrychluje 
Megaprojekt míří do cílové rovinky

Z a h R a N I Č í

Nová vysokorychlostní trať je budo-
vána pro smíšený provoz osobní 
a nákladní dopravy. Rychlovlaky 

budou moci dosahovat rychlosti až 300 
km/h, což dosud nebylo u vysokorych-
lostních tratí se smíšeným provozem 
příliš obvyklé. Testovací soupravy tak 
musely v uplynulých měsících prověřit 
kvalitu trati při rychlostech až 330 km/h 
(maximální rychlost + 10 %). Zátěžové 

kRÁTCe

šVýCarSko 

Maketa interiéru 
přinesla 270 podnětů 
Stadler Rail vyrobil v měřítku 1:1 
dřevěnou maketu interiéru budoucí-
ho rychlovlaku Giruno pro SBB, do-
sud označovaného jako BeNe nebo 
IC 250, a podrobil ji v první polovině 
roku testování. toho se účastnilo 
více než 200 osob z řad odborníků 
a zájmových skupin. ti si mohli vy-
zkoušet oddíl 1. a 2. třídy, prostory 
pro vozíčkáře, restaurační oddíl 
a stanoviště strojvedoucího. Výroba 
prvních vozů vlaku Giruno má od-
startovat na začátku budoucího 
roku a na konci roku 2019 mají sou-
pravy zajistit spojení Curychu a Milá-
na. Cestovní čas se má zkrátit pod 
3 hodiny. Jednotka má mít délku  
200 metrů, kapacitu přibližně 400 
míst k sezení a rychlost až 250 km/h. 
SBB si objednalo 29 vlaků.     (peŠŤ)

NěMECko

Studená fronta 
zastavila vlaky 
Extrémní vedra na počátku prázd-
nin v Německu vystřídalo prudké 
ochlazení doprovázené silným vět-
rem. Studená fronta Siegfried tak 
zastavila na mnoha částech severní 
poloviny spolkové republiky veške-
rou dopravu. Na mnoha místech 
bylo poškozeno trakční vedení 
a blesky ochromily funkčnost stavě-
del a celého zabezpečovacího zaří-
zení. tisíce lidí nemohly dojet do cíle 
a trávily noc na nádražích. DB ne-
chala přes noc otevřené haly, čekár-
ny a vlakové soupravy, ve kterých 
mohli cestující přečkat noc. Na 
hlavních tratích včetně vysokorych-
lostní spojnice Berlína a Hannoveru 
byla obnovena doprava až následu-
jící den odpoledne.  (peŠŤ) 

fraNCiE 

pařížská linka ReR2 
dostala stý vlak 
Stý nový dvoupodlažní vlak typu 
MI09 pro pařížskou městkou linku 
RER 2 předali zástupci konsorcia 
Alstom a Bombardier uživateli. ten 
si v roce 2009 objednal 130 jedno-
tek a v roce 2015 rozšířil objednáv-
ku o dalších 10 souprav. ty jsou pě-
tivozové. Každý vůz má trojici širo-
kých dveří pro rychlý výstup a ná-
stup. Kapacita jedné soupravy je až 
2600 osob, maximální rychlost 120 
km/h, ale konstrukce vlaku umož-
ňuje rychlé rozjezdy a brzdění. Pa-
řížská linka RER2 přepraví denně 
1,2 milionu cestujících.  (peŠŤ)  

brazíliE

Vznikne mezi oceány  
3 000 km dlouhá trať?
Brazilská vláda navrhla na setkání 
reprezentantů Ruska, Brazílie, In-
die, Číny a Jižní Afriky, aby tyto země 
vybudovaly železnici mezi Atlant-
ským a tichým oceánem. trať má 
být cca 3000 km dlouhá a vycházet 
z brazilského přístavu Paraguana, 
přes Argentinu a Paraguay a končit 
má v chilském přístavu Antofagas-
ta. Cílem je zrychlení přepravy zboží 
mezi Jižní Amerikou a Čínou bez vy-
užití Panamskému průplavu. Brazí-
lie v současnosti jedná s Čínou o ve-
dení železnice amazonským prale-
sem do Peru, které je však kritizová-
no ochránci přírody.  (sh)

Příměstská trať v Maďarsku se modernizuje už tři roky
Extrémně velký počet výluk a nepří-

jemnosti s přestupováním na ná-
hradní autobusovou dopravu během 

letních měsíců dělá vrásky na čele nejen 
cestujícím a železničářům v Česku, ale 
i v Maďarsku. Maďaři se ale navíc potý-
kají s jiným problémem. Jde o případ mo-
dernizace trati z Budapešti do Esztergomu 
(Ostřihomi) na severu Maďarska (v jízd-
ním řádu označena jako trať č. 2 MÁV), 
kde se komplikace kvůli stavebním pra-
cím protahují.

plán počítal se dvěma roky
Trať vede z budapešťského nádraží Nyu-
gati a překonáním Dunaje ještě v hlav-
ním městě pokračuje na severozápad 
v mnoha obloucích na úbočí pohoří Pilis 
až dospěje do cílového Esztergomu. O mo-
dernizaci 53 kilometrů dlouhé jednoko-
lejné trati se rozhodlo již v roce 2012 a vel-
ká výluka začala v červnu téhož roku. 
Tehdy ještě nikdo netušil, že po celé trati 

Už za několik měsíců, přesněji v prosinci letošního roku, bude zahájen 
komerční provoz na nové vysokorychlostní trati spojující Lipsko a Halle 
s Erfurtem. Jde o další významný dílek velkého projektu Německá 
jednota 8 (VDE 8), který má spolu s dalšími projekty v Bavorsku umožnit 
dosáhnout cestovního času 4 hodiny mezi Berlínem a Mnichovem. 
DB předpokládá, že tímto zkrácením přiláká další cestující do vlaků, 
a dosáhne tak čtyřicetiprocentního podílu na trhu osobní dopravy mezi 
oběma velkoměsty. to by bylo dvakrát více než v roce 2012. 

rychlost kvůli náročným traťovým pomě-
rům, kde zkrátka Desira nedosáhnou po-
volené maximální rychlosti. Elektrizace 
a následné nasazení moderních a dyna-
mičtějších vlakových souprav (pravdě-
podobně další Flirty od Stadleru) má za 
cíl výrazněji snížit jízdní dobu, která 
aktuálně činí bezmála hodinu a půl na 
53 kilometrů dlouhé trati. 

po třech letech opět v provozu, 
zatím bez elektrizace
Podle harmonogramu prací moderniza-
ce probíhá ve čtyřech etapách. Nejdříve se 
zmodernizoval úsek Pilisvörösvár – Pi-
liscsaba (9 km), poté následoval úsek Pi-
liscsaba – Esztergom (21 km). Další dvě 
etapy byly rozděleny na úseky Óbuda – Pi-
lisvörösvár (11 km) a Rákosrendező – Óbu-

da (9 km). Na trati vznikly i nové zastáv-
ky. První úsek, kde po roce a půl konečně 
začaly jezdit vlaky (od změny GVD v roce 
2013), byl úsek Esztergom – Pilisvörösvár 
(30 km), který zůstal pouze jednokolej-
ným a neelektrifikovaným. Kratší, ale 
vytíženější část trati, 23 kilometrů dlou-
hý úsek je z větší části dvoukolejný. Želez-
niční most přes Dunaj v Budíně byl zmo-
dernizovaný už v roce 2008–2009 a nová 
druhá kolej odbočuje za mostem. 

Dlouho očekávaný posun nastal letos, 
kdy MÁV ohlásil zahájení zkušebního 
provozu od 20. srpna 2015. Přesto má ta-
to pozitivní zpráva trpkou příchuť – mo-
torová trakce zůstává, neboť tendr na 
elektrifikaci je kvůli průtahům moder-
nizačních prací na začátku. Podle aktu-
álního jízdního řádu lze vyčíst, že vlaky 
jezdí v hodinovém taktu mezi 4. hodi-
nou ranní a 23. hodinou večerní s jízdní 
dobou pod hodinu a půl.   
 gaBRIeL kORCSMÁROS

Úsek lipsko – Erfurt je již dokončen. 
rutinní provoz začne v prosinci 2015.

Erfurt

Leipzig

VDE 8.2

Haale

Ebensfeld

Nürnberg

Berlin

BeZ dRÁTů. Stále tu jezdí motoráky, trakční vedení ještě nebylo nataženo.

VIadukTy. Na trati se nachází šestice velkých mostů o celkové délce přes třináct kilometrů. FOtO dB (2x)

NěMeCkÁ JedNOTa 8 (Vde8)
Dopravní projekty označované jako 
Německá jednota (VDE) byly reakcí na 
sjednocení obou německých států po 
roce 1989. tehdy bylo nutné obnovit 
a dobudovat chybějící spojení mezi 
starými a novými spolkovými země-
mi. Plán obsahoval 9 železničních, 
7 silničních a jeden vodní projekt 
v hodnotě přibližně 57 miliard tehdej-
ších marek, tedy přibližně 29 miliard 

současných eur (podle současného 
kurzu asi 797 miliard Kč). tyto předpo-
kládané náklady kvůli rostoucím ce-
nám vstupů přirozeně stoupaly a dnes 
se hovoří o částce přibližně 40 miliard 
euro (podle současného kurzu asi 1,1 
bilionu Kč). Z ní je už prostavěno přes 
34 miliard, přestože dva železniční, 
čtyři silniční a jediný vodní projekt ne-
jsou zatím zcela dokončeny. 

vlaky nepojedou déle než tři roky! Původ-
ní plány na zprovoznění celého úseku 
počítaly s ukončením všech prací v dub-
nu 2014. Zpozdilo se všechno, co mohlo: 
byly problémy s vykoupením pozemků, 
dlouho se čekalo i na studii proveditelnos-
ti, studii o vlivu na životní prostředí, na-
víc se každá část výluky protáhla. 

Na počátku bylo rozhodnutí, že trať 
bude elektrifikována, částečně zdvou-
kolejněna a vybavena novým zabezpečo-
vacím zařízením. Docela smělé, dosud 
nevídané plány na příměstké železnič-
ní trati, která se do integrovaného sys-
tému Budapešti zapojila teprve na začát-
ku nového tisíciletí, kdy se výrazně zlep-
šil komfort cestování nasazením nových 
motorových jednotek Desiro. Kromě to-
ho ale infrastruktura trati zaostávala. 
Častými zpožděními z důvodu výpadků 
zastaralého zabezpečovacího zařízení 
byla „dvojka“ nechvalně známá. Další 
nevýhodou byla (a zatím stále je) nízká 

zkoušky se pak prováděly dvěma náklad-
ními soupravami najednou, každá vá-
žila tisíc tun. Trať měří 123 kilometrů, 
z toho 23 kilometrů mezi Lipskem a Grö-
bers u Halle bylo uvedeno do provozu již 
před několika lety. Přestože tento úsek 
není stavebně tak náročný jako posled-
ní etapa projektu VDE 8 mezi Erfurtem 
a Norimberkem, nachází se zde řada vý-
znamných umělých staveb. 

tem o délce 2 112 metrů, po kterém se 
může jezdit rychlostí až 160 km/h. 

Na trati se nachází také trojice velkých 
tunelů. Nejkratší z nich Osterbergtun-
nel měří „jen“ 2 082 metrů, další dva tu-
nely mají délku velmi podobnou. Bibra-
tunnel měří 6 466 metrů, a nejdelší Fin-
netunnel má dokonce 6 970 metrů. 

Stavba zcela přepíše  
jízdní řád dB
Otevření úseku projektu VDE 8 mezi Lip-
skem/Halle a Erfurtem má podstatně 
změnit jízdní řády v celé oblasti tzv. střed-
ního Německa a zasáhne také daleko do 
všech koutů spolkové republiky. Cesta 
mezi Lipskem a Erfurtem se má zkrátit 
o půl hodiny, ze 75 na přibližně 45 minut. 
Asi o 20 až 30 minut má být rychlejší i spo-
jení Lipska a Frankfurtu nad Mohanem. 
Cestovní čas mezi oběma městy se tak 
přiblíží ke třem hodinám. 

K ještě větší časové úspoře má dojít 
z Halle a Drážďan do Erfurtu a Frankfur-
tu nad Mohanem. Tyto úspory se mají po-
hybovat přibližně mezi 45 a 60 minutami. 
Například cesta mezi labskou metropolí 
Drážďany a Frankfurtem se má zkrátit 
z 5 a čtvrt hodiny na 4 a čtvrt hodiny.          

Uvedením popisovaného úseku se pro-
jekt VDE 8 za více než 10 miliard eur (přes 
270 miliard Kč) blíží do finiše. První sta-
vební práce na tomto koridoru začaly už 
v roce 1991 a dokončen má být v roce 2017 
otevřením zbývající vysokorychlostní 
trati pro rychlost 300 km/h a části mo-
dernizované železnice na 230 km/h z Er-
furtu do Norimberka. I po roce 2017 se 
však počítá s dalšími stavbami, které 
umožní projekt plnohodnotně využívat 
jak osobní, tak nákladní dopravou. 

 peTR ŠŤÁhLaVSkÝ 

přes nivu po šestikilometrovém 
mostu nedaleko halle
Na trase se nachází šestice velkých via-
duktů o celkové délce přes 13 kilometrů. 
Rekordmanem je Saale-Elster-Talbrücke, 
který překonává nivu na soutoku řek Sa-
ale a Elster nedaleko Halle. Jeho hlavní 
rameno má délku 6 465 metrů, maximál-
ní výšku nad terénem 21 metrů a umož-
ňuje rychlost 300 km/h. Navíc je na něm 
umístěna odbočka do města Halle s mos-
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ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55 
e-mail: obch@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz 
provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

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

Toskánsko, Ligurie a Umbrie  
Poznávací zájezd  

Termín: 27. 10.–1. 11. 2015. cena: 5 790 Kč zahrnuje 3x nocleh se snídaní, 
4x místenku, služby vedoucího zájezdu

cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění klienta (individuální pojištění 
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 138 Kč), vlakovou dopravu

Možno za příplatek lehátko T6 (T4) Wien – Firenze a zpět.

Itálie

Turčianske Teplice – hotel Velká Fatra****  
celoročně balíček Harmonie za 9 360 Kč

v ceně: plná penze, vstupní lékařské vyšetření, 2 procedury/den, 
vstup do bazénu a fitness, 3x3 hodiny vstup do akvaparku.

Pomorie – Slunečné pobřeží a Svatý Vlas
Termíny: 6. 9.–17. 9. a 10. 9.–17. 9. 2015, odlety z Prahy, cena s polopenzí 
od 5 500 Kč po dotaci (SŽdc, cargo)

většinou 2–4lůžkové pokoje s ledničkou, Tv, vlastním soc. zařízením a bal-
konem. všechny pokoje jsou klimatizované. Možnost stravy: all inclusive, 
polopenze nebo snídaně.

cena zahrnuje: dopravu včetně letištních tax a dalších poplatků, ubytování, 
stravování, transfer z letiště na místo a zpět, služby delegáta, komplexní 
cestovní pojištění.

Slovensko

Bulharsko

NaBídka Čd TRaVeL

Wellness hotel Babylon **** Liberec 
1 dospělý + 1 dítě do 12 let 1 300 Kč/1 noc se snídaní

v ceně ubytování je také neomezený vstup do aquaparku, Lunaparku, 
iQPaRKU a iQLandIe po celou dobu pobytu. dynamická zábava vhodná pro 
celou rodinu. v případě, že hledáte relax a pohodu, využijte zvýhodněných 
cen vstupu do wellness centra na ploše 1 000 m². 

Tato nabídka platí v libovolném termínu a libovolném počtu dní 
až do 31. 10. 2015. 

Česká republika

Prodlužte si léto – Alanya, hotel Tac Premier****
Termín: 2. 10.–9. 10. 2015

cena po dotaci: 10 500 Kč/dosp. osoba, dítě do 13 let za 4 450 Kč a zahrnuje 
ubytování na 7 nocí, all inclusive, leteckou dopravu včetně všech poplatků, 
komplexní cestovní pojištění.

Turecko
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Hned dvojí výročí si v letošním roce připomínáme ve spojení s významnou osobností 
našich železničních dějin. tou není nikdo menší než Jan Perner, projektant i stavitel 
železničních tratí a také český vlastenec. Září je měsíc, ve kterém se před dvěma sty lety 
narodil i tragicky skonal v roce 1845 na jím budované dráze z Olomouce do Prahy ve 
věku pouhých 30 let. Všechna tato významná jubilea si připomeneme v sobotu 12. září 
v Pardubicích během Železničního dne Jana Pernera. 

ChOCeŇ. osudové místo smrtelného úrazu Jana Pernera. Pohled od stanice k tunelu, který byl v 50. letech minulého století snesen. 

lokomotiva 464.008 přezdívaná ušatá po-
veze protokolární vlak.  FOtO auTOR

Motorové vozy hurvínek se s oslavenci vy-
dají do okolí Pardubic. FOtO auTOR

šesti vrchních inženýrů státní dráhy s báječ-
ným platem 1400 zlatých ročně. V červnu pra-
coval na návrzích trasování dráhy z Olomou-
ce do Prahy a Podmokel (Děčína), konkrétně 
navrhoval trasu údolími Labe a Vltavy. Na 
Olomoucko-pražské dráze dohlížel na projek-
ty Česká Třebová – Kolín, řešil návrhy v úseku 
Pardubice – Praha a zajišťoval výstavbu nej-
staršího pražského nádraží (dnešního Masa-
rykova). Přímo naproti jeho staveništi, v Hav-
líčkově ulici 1025, měl kancelář.

Osud ho dohnal v Chocni
V srpnu 1845 přišla Pernerova velká chvíle, 
zároveň mu však sudičky začaly odpočítávat 
poslední dny života. Dne 4. srpna 1845 se se 
strojvedoucím Kašparem účastnil závěrečné 
zkušební jízdy, aby 20. téhož měsíce za obrov-

Oslavte s námi výročí 
průkopníka železnice
Sobota, 12. září 2015 – bohatý celodenní 
program před pardubickým nádražím 
(jarmark, koncerty, prezentace spolupo-
řádající Dopravní fakulty Jana Pernera 
a další). Vzácností bude promítání filmů 
v nádražním kině Sirius, které je jinak 
opuštěno. Ve vestibulu nádraží se usku-
teční výstava dobových dokumentů a fo-
tografií a dobově odění figuranti se 
(v 11.00) zúčastní odhalení základního 
kamene k poctě stavitele. Chybět nebu-
de výstava modelářů a exkurze na 
ústřední stavědlo SŽDC. Na nástupištích 
1A a 1B proběhne projekce v kinemato-
vlaku a výstava lokomotiv a legiovlaku. 
Bohatý program je připraven v Museu 
Rosice nad Labem (vyšlou na linku i do-
bový trolejbus) a ve Východočeském mu-
zeu Pardubice (Mašinkový víkend). 
V 10.51 by Pardubice měly přivítat parní 
vlak z České třebové vedený parní loko-
motivou 464.008. V dobových unifor-
mách jej doprovodí členové Chornického 
železničního klubu. Zvláštní vlaky vyje-
dou také do Rosic a Slatiňan. 

Kompletní program najdete na www.rokjana-
pernera.cz. Pořadateli jsou Společnost Jana 
Pernera, město Pardubice, Pardubický kraj, 
Univerzita Pardubice DF JP a České dráhy. 

Perner se narodil 7. září 1815 v Bratčicích 
u Čáslavi v rodině mlynáře coby nejstar-
ší ze sedmi dětí. Po pěti třídách základ-

ní školy v Potěhách a čtyřech hlavní školy 
v Praze, zřejmě pod vlivem kamarádů, na-
stoupil na Královské české stavovské technic-
ké učiliště. Tady jej učil F. J. Gerstner, projek-
tant první koněspřežné dráhy na evropském 
kontinentě. V červenci 1833 vysokoškolská 
studia ukončil a nastoupil na místo vrchnos-
tenského hospodářského správce na traut-
tmansdorffském panství na Jičínsku. V led-
nu roku 1836 se jeho život významně změnil. 
Přečetl si inzerát nabízející práci českým 
technikům na stavbě první ruské železnice, 
který nebyl podepsán nikým jiným než pod-
nikatelem F. A. Gerstnerem, neméně slav-
ným synem F. J. Gerstnera.

Dvě výročí připomenou život 
otce našich železnic 

Vyhazov v Rusku
Po nedlouhé poznávací cestě po prvních ev-
ropských drahách v Bavorsku a Belgii a samo-
zřejmě též v kolébce železnice – Anglii, na-
stoupil v červnu v Petrohradu práci na stavbě 
železnice do Carského Sela s platem 250 rub-
lů. V listopadu 1836 byl ale po incidentu s rus-
kým dozorcem propuštěn. Následovalo inter-
mezzo ve Lvově, záhy jej opět přitáhla želez-
nice. Dal se najmout na stavbu Severní dráhy 
císaře Ferdinanda, kde mimo jiné – pod vede-
ním legendárních stavitelů Ghegy a Negrel-
liho – prováděl závěrečnou přípravu úseku 
Břeclav – Brno a projektoval trasu Ostrava – 
Osvětim. Od počátku 40. let 19. století, kdy se 
ve stavbě železnic začal angažovat rakouský 
stát, vstoupil Perner do státních služeb. Na 
stavbě Severní státní dráhy se stal jedním ze 

ské pozornosti veřejnosti a médií s lokomoti-
vou Böhmen dovezl první vlak do Prahy. Dne 
9. září 1845 se vrchní inspektor Jan Perner vra-
cel z cesty na Moravu v prvním voze za loko-
motivou. Vyhlížel neustále z okna a prohlížel 
si postup dokončovacích prací na dráze. Ve 
chvíli, kdy vlak vyjížděl z choceňského tune-
lu do nádraží, sestoupil na nejnižší stupínek 
schůdků vozu pomalu jedoucího vlaku a po-
hlédl zpět zřejmě na tunel. Tato chvíle se mu 
stala osudnou, neboť vzápětí narazil hlavou 
na sloup vrat u vjezdu na nádraží. Druhého 
dne po těžkém boji o život Jan Perner vydechl 
naposled ve věku pouhých 30 let. Pohřeb se ko-
nal v pátek 12. září 1845 v jeho rodných Brat-
čicích. Hold mu vzdala i milovaná železnice, 
na počest jeho života a díla byl z Prahy vypra-
ven zvláštní vlak. MaRTIN NaVRÁTIL
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Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

pOŠTa

Vážím si přístupu po 
nehodě ve Studénce
Když jsem 22. července ráno zare-
gistrovala informaci o srážce Pen-
dolina s kamionem ve Studénce, ne-
tušila jsem, že se mě záhy dotkne 
velmi osobně. Patřím totiž mezi ty, 
jejichž blízcí tímto spojem cestovali 
a během nehody byli zraněni. Ne-
chci popisovat těžkou lidskou bo-
lest a zoufalství, neboť to nejde ja-
kýmkoliv projevem vyjádřit. K na-
psání těchto řádků jsem se odhod-
lala z jiného důvodu. teprve nyní, 
po odeznění emočního a nervového 
vypětí, mi dochází, jak lidskou, citli-
vou a hlavně rychlou pomocnou 
ruku mi podala vaše společnost. Ze-
jména právnímu oddělení Českých 
drah chci vyslovit poděkování za 
citlivou pomoc a nevtíravou účast, 
informovanost a další servis, který 
byl naší rodině poskytnut bez zby-
tečných formalit a papírování. Vá-
žím si přístupu Českých drah k po-
stiženým a jejich rodinám po neho-
dě ve Studénce a moc si přeji, aby už 
ani cestující ani dopravce nemuseli 
podobnou těžkou zkoušku podstu-
povat. A jako určitý symbol přízně 
osudu držím pěsti, aby se – podob-
ně jako můj blízký příbuzný – „zota-
vilo“ i poškozené Pendolino. 
  Jméno pisatelky je redakci známo

proč nehlásí všechny 
odřeknuté spoje?

Chtěl bych upozornit na jeden ne-
švar, se kterým jsem se nedávno 
opakovaně setkal při cestování na 
tuzemské železnici. Dovedu pocho-
pit, že se občas stane malér a vlaky 
prostě nejedou. technice ani poča-
sí neporučíme. Nejinak tomu bylo 
před časem i na velice frekventova-
né trati z Prahy do Benešova, kde 
spadla trolej. to se samozřejmě 
může stát a je nutné s tím počítat. 
Ostatně České dráhy se snažily si-
tuaci řešit náhradními autobusy 
alespoň v části trasy. Čemu ale ne-
rozumím, je skutečnost, že se ve 
stanici, kde jsem na svůj spoj mar-
ně čekal, nehlásí všechny odřeknu-
té vlaky, ale pouze ten, co má právě 
přijet. Přitom bylo všem dopředu 
jasné, že odstraňování poruchy po-
trvá minimálně dvě až tři hodiny, 
a tudíž nevyjede více vlaků. to ale 
v hlášení nezaznělo, a já zbytečně 
čekal na další, než mi došlo, že ne-
pojede nic. Kdo za to může? A proč 
není informování cestujících dosta-
tečné? Uvítal bych, kdyby v hlášení 
také zazněla odhadovaná doba 
každé mimořádné výluky či podob-
né události. paVeL ŠTěpÁNek

Odpověď redakce: Děkujeme za příspě-
vek, postoupili jsme jej správci infra-
struktury – SŽDC, která má hlášení ve 
stanicích na starosti.

poslední strojvedoucí 
Mikáda odešel

Do železničářského nebe ve věku 
nedožitých 68 let odešel 20. srpna 
2015 emeritní strojvůdce Jaroslav 
Pecháček. Celý svůj život zasvětil 
práci na železnici, zejména pak v bý-
valém Lokomotivním depu Louny, 
železné dráze zůstal věrný i jako dů-
chodce, když přispíval svým umem 
a zkušenostmi v Muzeu ČD v Lužné 
u Rakovníka. Byl posledním stroj-
vůdcem legendárního Mikáda 
387.043, se kterým prožil mnoho 
neopakovatelných chvil. Většina 
z nás ho ale zná především jako vel-
kého učitele strojvůdcovských elé-
vů motorové a hlavně parní trakce. 
Ajznboňácký svět přišel o výraznou 
osobnost s velkým srdcem.
 RadOSLaV FyMaN

Mikádo – parostrojní spolek Louny

Podchody mnohých nádraží nejsou právě tou nejvábnější „destinací“, kde by 
se lidé zdržovali rádi. Existují nicméně výjimky v podobě pěkně a vkusně 
vyzdobených míst, opravdu jedinečné jsou ale pouze dva. Jeden se nachází na 
brněnské zastávce Řečkovice a druhý v nedalekém tišnově. Oba jihomoravské 
podchody vymaloval mladý akademický malíř Vladimír Kiseljov, který často 
vlakem jezdí a k dráze jako takové má vřelý vztah.

vého nádraží byl prý také záměr, protože 
tím umělec transformoval jeho původní 
temnou a odstrašující podobu v duchapl-
nou a krásnou. Smyslem malby je i to, že 
bude v Tišnově po celých dvacet čtyři ho-
din propojená s klasickou hudbou hrají-
cí z reproduktorů v podchodovém prosto-
ru. Jde tak prý o světový unikát. Chce ta-
ké, aby byl tento prostor nadále využíván 
pro kulturní akce, jako jsou například 
koncerty. Nástěnnou malbou hodlá tvůr-
ce přesvědčit, že veřejný prostor může být 
krásný a trvale pozitivně působit na ko-
lemjdoucí. „Nástěnnou malbu v pocho-

člověk na světě začal v roce 2010 malovat 
obrazy naživo na koncertech klasické 
hudby. Ty zaznamenávají barvy a význa-
my hudební energie skladeb a duše jejich 
skladatelů. Během hodiny naživo před 
posluchači koncertu namaluje obraz, kte-
rý zaznamená hudební a duchovní záži-
tek koncertu, jehož byli všichni svědky. 
„V dílech propojuji prostor, hudbu, bar-
vu, pohyb, a především duchovno. Nej-
přirozenější je pro mě tedy žánr opery, 
kde pracuji na scéně s hudbou, scénogra-
fií, pohybem, světlem a barvou, což vše 
tvoří jeden harmonický celek. Podobně 
pracuji i v realizacích velkých konceptu-
álních nástěnných maleb, kde prostoro-
vou malbu propojuji s trvale hrající kla-
sickou hudbou, světlem a měnícím se 
úhlem pohledu diváka, když tímto vším 
prochází,“ vysvětluje malíř, scénograf 
a režisér v jedné osobě. 

Na otázku, zda se neobává, že jeho dí-
la poškodí „kolegové“ z druhé strany ba-
rikády, tedy sprejeři, odpovídá: „Strach 
nemám. Tvorbou šířím lásku a světlo, 
které přirozeně vyzařují z mého díla. Ale 
nejsem žádný blázen. Vím přesně, co 
a proč dělám, jak mám najít prostor a čas 
pro realizaci vizí. Má tvorba ve veřejném 
prostoru nemá také s graffitisty a tegaři 
nic společného. Především proto, že tvo-
řím díla s duchovním přesahem a posel-
stvím. Mým cílem není značkovat si te-
ritorium, jako to dělají oni. Prostor, kte-
rý od základu přeměním, přestane být 
místem kriminality či drog a stane se 
místem duchovní krásy. Zároveň tvořím 
obrazy nejen ve veřejném prostoru, ale 
i v prestižních galeriích, univerzitách, 
a dokonce v kostelech a katedrálách,“ 
popsal tvorbu. MaRTIN haRÁk

Železniční doprava je pro Vladimíra 
Kiseljova ztělesněním romantiky. 
Poezii vlakových nádraží, lokomo-

tivy a samotný zvuk jízdy vlaku po praž-
cích cítí jako synonymum začátku dob-
rodružné cesty. 

Železnice jako  
umělecká inspirace  
„Vlaky inspirovaly přece i Antonína Dvo-
řáka stejně jako množství jiných skla-
datelů, malířů a básníků, včetně celého 
hnutí futuristů. Nádražní budovy, a pře-
devším jejich haly a podchody, vidím ja-
ko prostor, jenž se dá úžasně využít pro 
kultivaci a zušlechťování vnitřního živo-
ta lidí, kteří v nich mnohdy delší dobu trá-
ví čas. Do našeho světa by se měla vrátit 
krása a duchovno a společně převládnout 
nad ryze komerčními potřebami, které 
dnes bohužel vládnou. Změna je jen na 
nás samotných,“ říká Vladimír Kiseljov.

du nádraží v Brně-Řečkovicích jsem na-
maloval už v roce 2011 a je doteď nepoško-
zená a nedotčená od autorů graffiti. Je te-
dy živoucím důkazem, že kvalitní umě-
ní ve veřejném prostoru může klidně vy-
držet v pořádku,“ věří umělec.

umělec mnoha tváří
Tvorba je pro Vladimíra bytostnou potře-
bou stejně přirozenou, jako je například 
dýchání. Vyjadřuje se ve více uměleckých 
disciplínách, protože má od dětství dar 
synestetického vnímání, takže napří-
klad hudbu prožívá barevně. Jako první 

tvorbou šířím lásku 
a světlo, které 
přirozeně vyzařují 
z mého díla. ale 
nejsem žádný blázen.

VLadIMíR kISeLJOV 

Absolvent Střední školy umělec-
kých řemesel a JAMU Brno realizo-
val přes sedm desítek samostat-
ných výstav obrazů a devět velkých 
nástěnných maleb. Vytvořil je naži-
vo před publikem s hudbou jako 
performance například ve Florencii, 
Berlíně, Vídni či Praze. Spolupracu-
je s Filharmonií Brno a Plzeňskou 
filharmonií. Inscenoval jako režisér, 
dramaturg a scénograf brněnskou 
premiéru Parsifala Richarda Wag-
nera a jako scénograf vytvořil in-
scenaci opery Josepha Haydna Svět 
na Měsíci či tartuffa od J. B. Moliè-
ra. Napsal a vydal knihu s názvem 
Mysteria Richarda Wagnera v obra-
zech a plánuje další literární dílo 
Brána nebes – Laboratoř lidství.   

k ř í Ž O V k a  

g. k. Chesterton (1874–1936) – anglický spisovatel: JedINÝ ZpůSOB, Jak SI BÝT JIST, Že ChyTíMe SVůJ VLak, Je ... (dokončení v tajence).
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Malíř přeměnil nevábný podchod 
v prostor zářící barvami   

Železnicí jezdí umělec každoročně pra-
covně do Bayreuthu na operní divadel-
ní festival Richard Wagner Festspiele či 
běžně do Vídně nebo do Lipska, které je 
partnerským městem umělcova rodné-
ho Brna. „V Lipsku jsem měl nejen něko-
lik výstav, ale také koncertů například 
ve známém kostele Nikolaikirche. Mož-
ná leckoho zaujme, že nevlastním auto 
a obrazy a díla převážím běžně vlakový-
mi spoji, které mají k dispozici službu 
„Úschova během přepravy“. Cesta po že-
leznici je snadná a vyhovuje mým potře-
bám i na velké vzdálenosti do zahrani-
čí,“ tvrdí umělec.

podchod jako umělecké dílo
Vladimír Kiseljov před čtyřmi lety vyma-
loval železniční podchod v brněnských 
Řečkovicích a letos se dal do práce na tiš-
novském nádraží. To se třemi nástupiš-
ti bylo přeci jen větším soustem než řeč-
kovická železniční zastávka s pouhým 
jedním ostrovním peronem. Umístění 
trvalého uměleckého díla v původně vel-
mi tmavém a špinavém podchodu vlako- FOtO auTOR (2x)
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Ošelín: fototúra krajem  
přetnutým jedinou koridorovou kolejí
Není koridor jako koridor. Dvoukolejka se stošedesátkou v rovině a polích je pro fotografa 
nuda, ale jsou úseky, které nic neztratily ze svého půvabu ani po modernizaci. Například 
trať Plzeň – Cheb, zejména úsek mezi výhybnami Ošelín a Pavlovice, kde trať vede 
složitým terénem v malebném údolí řeky Mže, stopou vedenou několika tunely, mosty 
a zářezy mezi skalami. Úsek mě delší dobu lákal k průzkumu a jednoho letního dne jsem 
svůj plán uskutečnil. Určil jsem tu i malý cíl – vyfotit přípřež Laminátek.

šotoInfo 
Trať označená číslem 170 prošla optimalizací/mo-
dernizací v úseku Plzeň – Cheb v letech 2006–2011, 
a stala se tak součástí 3. tranzitního koridoru. Je 
vedena složitým terénem, převážně jednokolejně, 
dvoukolejné úseky jsou pouze mezi stanicemi Pl-
zeň – Pňovany a Lipová u Chebu – Cheb. Elektriza-
ce střídavou soustavou 25 kV 50 Hz proběhla v le-
tech 1967-68, dálkové řízení provozu zabezpečo-
vacím zařízením dodaným ze SSSR bylo vybudová-
no v letech 1964–1967. Až do roku 1989 (spuštění 
dálkového řízení úseku Praha – Kralupy n. Vlt.) šlo 
o jedinou „dálkovinu“ u nás.

Vyjíždím ranním rychlíkem z Pra-
hy. Kvůli modernizaci uzlu Plzeň 
raději o hodinu dřív, abych stihl 

přípoj. Pak by byl Ošelín dostupný až od-
poledne, což by bylo pro mou fotografic-
kou výpravu nevýhodné. Všechno ale kla-
pe, a tak mi vychází i malá mezizastávka 
– slabou hodinku čekání na spěšný vlak 
chci trávit ve Stříbře, tedy necelou půlho-
dinku jízdy z Plzně. Jak se blížíme ke sta-
nici, stromy odkrývají úchvatné panora-
ma města a většina cestujících, mě nevy-
jímaje, se kochá pohledem z okna. 

Toto historické město leží skoro 400 
metrů nad mořem a svůj název nese kvů-
li těžbě stříbra, která zde probíhala až do 
roku 1975. Odkazy na zašlou slávu však ob-
jevuji hned kousek od nádraží. Směrem 
k Plzni je pod tratí štola Prokop a hornic-
ký skanzen, který hrdě udržuje zdejší hor-
nický spolek. Za zmínku stojí také radni-
ce, ta je postavena v renesančním stylu 
a zdobí centrum zajímavého města.

chatařský ráj na břehu mže
Vracím se na nádraží, zrovna když při-
jíždí můj spěšný vlak od Plzně a zároveň 
rychlík od Chebu. Každou hodinu tu kři-
žují, což mi připomíná, že ač na korido-
ru, jsem prostě na jednokolejce. Svist 
píšťalky nahrazuje bzučení Plecháče 
a za pár minut už jsme za Svojšínem, kde 
trať vede mnoha oblouky, rychlost zde 
nepřesahuje 90 km/h a pohled z okna 
vlaku ve mně vzbuzuje dojem, že jsme 
stále dál a dál od civilizace. Chystám se 
vystupovat a dvě starší dámy sedící opo-
dál se diví, že někdo vystupuje zrovna 
tady. Záhy už charakteristický zvuk Ple-
cháče mizí ve skalních zářezech, kam 

vrchem. Všímám si dalšího opuštěného 
strážního domku. Ve spojení s bouřkou 
to ve mně evokuje téměř hororovou scé-
nu, a tak přidávám do kroku. Na nádra-
ží jsem za chvíli. 

legenda Západního expresu 
stále žije
Hlášení oznamuje příjezd spěšného vla-
ku, jenž mě má odvézt do Plzně. Jsem 
rád, že mě potáhne zdejší legenda, v če-
le soupravy je opět řada 242. Ta se na 
chebském rameni trati 170 proslavila 
především vozbou rychlíků a za totality 
Západního expresu z Prahy do Paříže. Lo-
komotivy 230/240 jsou tu známé přede-
vším jako nákladní dříči. Nákladní do-
prava po roce 1989 rapidně klesla, přes-
tože předtím její kapacita praskala ve 
švech. Časování mé fototúry po okolí 
Ošelína je perfektní. Ve chvíli, kdy na-
stupuji, dopadají první kapky. Asi ani 
strojvedoucí by se v těchto končinách ne-
chtěl zaseknout, Plecháče nešetří a rych-
le vlak odváží směrem k Plzni. Doma 
jsem úplně na čas a přesto, že Laminát-
ky jsem vlastně nevyfotil, mám příjem-
ně blažený pocit a sám sobě slibuji, že do 
kraje přetnutého jedinou koridorovou 
kolejí se určitě vrátím.
 ondřej pusZpán

rycHlík. Dálkové dopravě tady vévodí plzeňská rychlá Esa řady 362. Na snímku projíždí kolem bývalé hlásky Spálený vrch. FOTO auTOR (4x)

úseky, jako třeba již zmíněné zářezy 
u Ošelína, nebo fakt, že z Mariánských 
Lázní trať kopíruje hranice Chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les, nedovo-
lují trať zdvoukolejnit. 

Až neskutečné ticho prořízne rychlík 
do Prahy. Sluníčko mi přeje, radost ze 
snímku podle mých představ je zcela na 
místě. Slunce se pomalu otáčí a vytou-
žené Laminátky pořád nikde. Přesou-
vám se na další místo, tam snad budu 
mít větší šanci. Na druhý fotoflek si mu-
sím pospíšit, čekání na nákladní vlak 
mě totiž zdrželo. Vystoupám lesem nad 
trať k polní silnici a přede mnou se ocitá 
nádherný výhled na oblouk a za ním les. 
Všímám si vykácené části lesa v těsné 
blízkosti trati. Porost zmizel asi proto, 
aby se zabránilo situacím, kdy během 

Doby dávno minulé připomínají torza strážních domků. Skalní zářezy střídají tunely. Úsek prochází náročným terénem.

Vytoužené Laminátky nejely, satisfakcí 
ale bylo modernizované Eso 363.5.

mám namířeno i já. Vyrážím po červe-
né směrem k prvnímu místu. V údolí se 
nachází několik chatařských osad, jsou 
postaveny na obou březích řeky Mže. 
Slyším dunění, mostem nad údolím pro-
jíždí dvojice Laminátek s Wapkami smě-
řující do plzeňské teplárny. Foťák jsem 
vyndat nestačil, a tak doufám, že limit 
dnešních zajímavých kousků nebyl ješ-
tě vyčerpán. 

spálený vrch, vzpomínka  
na dobu před „dálkovinou“
Konečně jsem na místě, které jsem si 
předurčil jako svůj cíl. Otevírá se mi po-
hled na jeden z mnoha mostů nad Mží 
a za ním typický strážní domek s číslem 
306. Ten byl kdysi hláskou Spálený vrch. 
Svou činnost ukončila v 60. letech, kdy 

celou trať zapojili do dálkového řízení, 
a stala se tak první „dálkovinou“ v Čes-
koslovensku. A proč je většina trasy (Pňo-
vany – Lipová u Chebu), stále jednokolej-
ná? Příroda si postavila hlavu a složité 

bouřky spadne strom na trať. A všichni 
víme, jak najetí do pořádného kmenu 
může dopadnout…

Bouřka nebo laminátka?  
Ani jedno!
Teď je ale krásně, i když nějaké mraky 
na německé straně pozoruji. To už je tu 
ale Pendolino jedoucí z Bohumína. To 
jede viditelně rychleji než předešlý rych-
lík, v hledáčku pozoruji jak krásně „klo-
pí“. Následně fotím další pražský rych-
lík a Laminátky mě stále napínají. Pře-
souvám se na třetí, dnes poslední místo 
s touhou chytit nějaký ten náklad. Ces-
tou lesem se zvedá vítr, mraky jsou stá-
le černější a jsou blíž. I kdyby nějaký ten 
náklad nakonec jel, světlo už na něj mít 
nebudu. Pro poslední místo využívám 
portál Ošelínského (52 metrů dlouhého) 
tunelu. Ve vzduchu začíná být dusno 
a vítr se opírá do stromů. Z dálky je sly-
šet hřmění. Bouřka to ale není – zvuk se 
stále přibližuje a zní monotónně. Proto-
že teď žádný osobní vlak jet nemá, začí-
nám si dělat naděje. Připravuji foťák 
a s přibližujícím se dupotem kol se zve-
dá nervozita, co se zpoza oblouku vyno-
ří. Chvilku napětí střídá radost. Nejsou 
to sice Laminátky s uhlím, ale stroj řa-
dy 363.5 ČD Cargo s plošinovými vozy. 
Přesto jsem spokojený a čas vyměřený 
pro Ošelín se vyplatil. Nezbývá než se 
vrátit na nádraží. Už nějakou dobu do-
opravdy hřmí. Cestou překračuji tunel 




