
Kouzlo papírových  
železničních map
I v době internetu a elektroniky 
stále nacházejí uplatnění. Chtějí 
je cestovatelé i sběratelé.
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Národní vlak Českých drah (coby 
společný projekt ČD, SŽDC a ACRI) 
vypravený u příležitosti meziná-

rodního dopravního veletrhu Inno-
Trans tvořily vedle dvou vozů Bdmpee 
také dva restaurační vozy WRmz a dva 
konferenční vozy. Duchovními rodiči 
vlaku byli Marie Vopálenská (ředitelka 
ACRi) a Daniel Kurucz. Z pražského hlav-
ního nádraží vyjel v pondělí 22. září po 
9. hodině pod číslem 11072. Cestu až na 
berlínské hlavní nádraží bez přepřahu 
umožnila dvousystémová lokomotiva 
371.201 oděná speciálně pro tuto příle-
žitost do českých národních barev. 

o dobrou náladu se staraly 
hostesky i americká ruleta
Téméř šest hodin na palubě diskutova-
ci odborníci z řad členů ACRI (výrobci, 
opravci, subdodavatelé), zástupci ČD, 
SŽDC, ministerstva dopravy, objednate-
lů, ale i politické reprezentace. Aby ces-
ta hezky ubíhala, o cestující se svědomi-
tě staral zkušený tým marketérů, ste-
vardek a hostesek. Jednotlivé vozy byly 
pro snazší orientaci pojmenovány – jmé-
na jim propůjčily osobnosti železnič-
ních dějin pánové Křižík, Kryšpín a Per-
ner – naopak oba barové vozy lákaly na 
dobrou krmi křestními jmény národní 
kuchařky M. D. Rettigové.  

První konferenční vůz se proměnil 
v pojízdné kasino. Hrálo se samozřejmě 
nikoli o peníze, ale o palubní měnu. 

Hlavně pro sportovní nadšence byla při-
chystána sázková hra o věcné ceny na ti-
pování výsledku. Zvoleny byly asijské zá-
pasy, které začaly a byly dohrány paralel-
ně s jízdou vlaku, aby výsledky byly hned 
známy. Herní prostředí bylo příjemným 
odreagováním od pracovních záležitos-
tí, i když skoro každý cestující diskutoval 
o očekávaných exponátech veletrhu, ze-
jména těch z České republiky.

Dobrý marketingový nápad
Zpáteční cestu Národního vlaku bohužel 
poznamenala mimořádná událost – se-
bevražda mladé dívky právě u Děčína 
a s ní spojené zpoždění. Navzdory této 
nezaviněné skvrně na kráse byla větši-
na ohlasů veskrze pozitivních. „Považu-
ji nátěr v národních barvách za výborný 
marketingový nápad a doufám, že ma-
šinka bude zařazena do turnusu vozící-
ho CNL vlaky do Lipska a Berlína. Tato 
propagace domoviny mi přijde lepší než 
nepromyšlená nic neříkající Země pří-
běhů, kterou cizinci nemají šanci pocho-
pit,“ vyznal se jeden z diskutujících na 
webu K-REPORT. „Touto jízdou byla za-
ložena nová tradice, veletrh pro české 
účasníky dostal nový rozměr a prostředí 
ve vlaku nabídlo dostatečný prostor pro 
setkání takového počtu odborníků. 
Ostatně, všichni cestující už se těší na 
InnoTrans 2016.“ dodal ředitel Odboru 
obchodu osobní dopravy Jiří Ješeta.  
 MARTIn nAVRÁTIl
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Hlas Českých drah  
bude v evropě slyšet
CER – Společenství evropských že- 
lezničních a infrastrukturních podni-
ků – je nejvýznamnější asociací 
zastupující zájmy operátorů vůči 
politickým institucím v Bruselu. Bylo 
založeno v roce 1988 a od té doby se 
trvale podílí na tvorbě evropské 
železniční i obecně dopravní legisla-
tivy, která dnes nastavuje principy 
pro podnikání v železniční dopravě. 
Zcela po právu CER používá motto 
„Hlas evropské železnice“ – jeho čle-
nové představují naprostou většinu 
obratu na železnici. 

Naše společenství má v řídícím 
výboru 16 členů reprezentujících 
rovnoměrně osobní i nákladní do- 
pravce, manažery infrastruktury, 
holdingové společnosti, jakož i do- 
pravce privátní. Řídící výbor plní 
funkci orgánu připravujícího stra-
tegická rozhodnutí Společenství 
následně přijímaná generálním 
shromážděním. Tato rozhodnutí  
se týkají jak politických stanovisek 
asociace, tak změn v asociaci sa- 
motné. Je proto zřejmé, že působe-
ní v řídícím výboru CER vyžaduje 
trvalé a aktivní sledování událostí 
na bruselské scéně. Jmenování 
Daniela Kurucze je tedy oceněním  
a současně závazkem.

Beze zbytku to pak platí v přípa-
dě současného projednávání 4. že- 
lezničního balíčku. Zejména v oblas-
tech strukturálního uspořádání 
železnice a zadávání zakázek ve 
veřejném zájmu je nutné vyladit 
strategii CER tak, aby bylo působe-
ní Společenství co nejúčinnější: 
v Bruselu i na úrovni členských stá-
tů. Řídící výbor v tom hraje podstat-
nou roli. Jeho členové musí vyváže-
ně zohlednit zájmy splečností ma- 
lých i velkých, státních i privátních. 
Hlas pana Kurucze jako zástupce 
středně velkého dopravce bude hrát 
zásadní roli.

Skoro třináct desítek českých návštěvníků berlínského 
veletrhu železniční techniky InnoTrans využilo možnosti 
svezení Národním vlakem Českých drah. Mezi nimi se 
nacházel i generální ředitel Daniel Kurucz a rovněž dva 
výherci soutěže, kterou vyhlásil časopis Železničář. Zvláštní 
souprava zastavovala na našem území pouze v Ústí nad 
Labem. V berlínské stanici Grunewald se ocitla doslova 
v obležení fotografů. Není se co divit, vždyť pestré národní 
barvy lokomotivy s logy organizátorů představovaly pro 
drážní fanoušky lákavou atrakci.

V rámci největšího evropského ve-
letrhu železniční techniky Inno-
Trans 2014 proběhlo dne 22. září 

v Berlíně zasedání valného shromáždění 
Společenství evropských železnic (CER). 
Shromáždění jednomyslně schválilo jme-
nování předsedy představenstva a ge-
nerálního ředitele ČD Daniela Kurucze 
členem řídícího výboru této organizace. 
Pro Daniela Kurucze se jedná o význam-
né ocenění jeho činnosti při lobbingu 
v rámci evropského železničního spole-
čenství. Ke jmenování došlo na základě 
návrhu nejsilnějších hráčů evropské že-
leznice: Rüdigera Grubeho, šéfa Deutsche 
Bahn, a Christiana Kerna, předsedy před-
stavenstva Rakouských spokových že-
leznic a prezidenta CER. 

Integrace východu a západu
Daniel Kurucz v projevu bezprostředně 
po svém jmenování zdůraznil, že jeho 
členství v tomto prestižním klubu je pro 
něj výzva k ještě intenzivnější práci smě-
řující ke smysluplnému a efektivnímu 
uspořádání železničního systému EU 
a jednotlivých členských států. Součas-
ně oznámil, že chce co největším dílem 
přispět k další integraci železnic nových 
členských zemí EU do jednotného evrop-
ského železničního prostoru, a vyslovil 
přání, aby Česká republika znovu zauja-
la důstojné místo v Evropě nejen v rám-
ci mezinárodních organizací, ale i v ob-
lasti služeb nabízených zákazníkům. 
Ohlásil proto svůj úmysl v co nejkratší 
době zorganizovat setkání na nejvyšší 
úrovni, kde budou tyto záměry projed-
nány s partnery jak z institucí EU, tak se 
šéfy nejvýznamnějších dopravců stře-
doevropského regionu. 

Chceme konkurovat letadlům
 „Je třeba zlepšit kvalitu a rychlost spoje-
ní mezi starými a novými členskými ze-
měmi Evropské unie, aby také u nás do-
stalo cestování vlakem stejně dobrý 
zvuk, jaký sledujeme v západní Evropě. 
Tam vlaky konkurují nejen automobi-
lům, ale i letecké dopravě. Využívá je ši-
roké spektrum klientů od studentů po se-
niory a také obchodníci, manažeři nebo 
vrcholní politici. Přál bych si, aby v čele 

Daniel Kurucz se dostal 
do řídícího výboru CER

Konkrétním přínosem 
Českých drah je 
například nasazení 
railjetů na linku z Prahy 
do Vídně a Grazu nebo 
dohoda s DB o lepší 
kvalitě spojení mezi 
Prahou a Hamburkem.

Do Berlína Národním vlakem
Na dopravní veletrh odjela zvláštní souprava plná zábavy

libor 
lochman
výkonný ředitel 
Společenství 
evropských železnic

úsilí o rychlejší, pohodlnou a funkční že-
leznici napříč Evropskou unií stály právě 
České dráhy a Česká republika. Máme 
zde, ve středu Evropy, příležitost stát se 
významnou železniční křižovatkou mezi 
východem a západem i mezi severem a ji-
hem Evropy. Konkrétním přínosem Čes-
kých drah je například nasazení railjetů 
na linku z Prahy do Vídně a Grazu, doho-
da s DB o lepší kvalitě spojení mezi Pra-
hou, Berlínem a Hamburkem nebo při-
pravené prodloužení linky SC Pendolino 
Praha – Ostrava až do Košic,“ komentoval 
své zvolení Daniel Kurucz. 

Vliv při tvorbě legislativy
Společenství evropských železnic – CER 
– je nejsilnějším představitelem želez-
niční lobby v Bruselu. Bylo založeno v ro- 
ce 1988 původně dvanácti železničními 
podniky, dnes se jeho řady rozrostly na 
více než 70 členů – železničních firem 
(národních dopravců i privátních želez-
nic), manažerů infrastruktury, asociací 
apod. CER dnes zastupuje 61 procent ev-
ropské železniční sítě, na které se odehrá-
vá 84 procent výkonů v nákladní dopravě 
a 99 procent výkonů v osobní dopravě v Ev-
ropě. Hlavním posláním CER je být sil-
ným partnerem institucí EU při návrhu, 
tvorbě a připomínkování evropské želez-
niční legislativy.  
 JIŘí HAVlíČeK, peTR ŠŤÁHlAVsKÝ
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Letošní Národní den 
železnice, který se konal 
v pohraniční stanici 
a významné mezinárodní 
železniční křižovatce 
Břeclavi, přilákal přes 
třicet tisíc návštěvníků 
nejen z Česka, ale i ze 
sousedního Slovenska 
a Rakouska. Moderní 
břeclavské nádraží 
a přilehlé lokomotivní 
depo se staly od desáté 
dopolední hodiny 
centrem oslav příjezdu 
prvního vlaku na území 
dnešní České republiky 
před 175 lety.

Další fotografie najdete  
ve webové verzi Železničáře.

www

Text v plném znění a další fotografie  
najdete ve webové verzi Železničáře.

www
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Jak vozidla ovlivňují 
konkurenceschopnost?
Jaký vliv mají kolejová vozidla coby 
prvek konkurenceschopnosti že- 
lezniční osobní dopravy? Toto téma 
se bude řešit na letošní meziná-
rodní konferenci konané ve dnech 
23.–24. 10. v Konstantinových Láz-
ních. Pořadatelem konference je 
Dopravní fakulta Jana Pernera Uni-
verzity Pardubice, České dráhy 
a Plzeňský kraj. 

legiovlak se poprvé 
ukáže na Žižkově
Československá obec legionářská 
a nadační fond Legie 100 zvou 
všechny na první velkou prezentaci 
Legiovlaku. Uskuteční se u příleži-
tosti 100. výročí přísahy České dru-
žiny a slavnostního zahájení velké-
ho projektu Legie 100. Vlak budete 
moci spatřit na Nákladovém nádra-
ží Praha-Žižkov denně od 9 do 17 
hodin od 12. do 15. a od 18. do 30. 
října, přičemž slavnostní otevření 
Legiovlaku proběhne v sobotu 11. 
října od 13 hodin. Expozici doplní 
historická technika a soutěže pro 
děti. Více na www.legioovlak.cd.  
 (mn)

pilotní seminář pro 
Jeden vlak, jeden tým
V Praze a ostravě se první říjnový 
týden sešli zaměstnanci společností 
České dráhy, JLV a TESS promotion 
na pilotním semináři Jeden vlak, 
jeden tým. Pro účastníky byla připra-
vena interaktivní přednáška včetně 
videoukázek modelových situací. Ve 
čtrnáctičlenných skupinách se účast-
níci pod vedením lektorů Dopravní-
ho vzdělávacího institutu věnovali 
tématům verbální a neverbální 
komunikace, komunikační typologie, 
role v týmu, naslouchání, otázky 
a argumentace. 

Cílem této vzdělávací akce je zlep-
šení vzájemné týmové spolupráce 
a komunikace mezi vlakovými četa-
mi a stevardy. Seminář Jeden vlak, 
jeden tým se do konce února 2015 
dočká ještě 32 opakování a celkem 
bude proškoleno téměř 500 zaměst-
nanců zapojených společností. „Nej-
více na tomto školení oceňuji mož-
nost setkat se se svými spolupra-
covníky z ostatních společností 
a podělit se o zkušenosti a poznatky 
z praxe. Byla to dobrá příležitost,  
jak zlepšit naši práci v týmu,“ řekl  
Jiří Beneš ze RP ZaP ostrava.  
 BlAnKA HAVelKoVÁ

Den železnice v Břeclavi   
přilákal třicet tisíc návštěvníků

Vybíráme z letošních regionálních oslav
provozu a automatickém rozposunování 
vozů. Zpřístupněny byly hlavně jinak ne-
veřejné provozy depa, např. správkárna 
a další. Po depu se pohybovala plejáda no-
vých vozidel z rodiny Regio (Panter, Shark 
a Spider) a svézt se bylo možné na historic-
ké motorové lokomotivě BN 60 nebo na 
soudobé Žehličce 111. Zajímavé byly ukáz-
ky jednotky požární ochrany SŽDC či nej-
většího kolejového jeřábu ČD EDK 1000. 
Zájem byl i o návštěvu výukového středis-
ka strojvedoucích.

V Pardubicích mohli zájemci navštívit 
„panel“ (pracoviště výpravčích SŽDC) 
a vyslechnout přednášku o řízení dopra-
vy. V kulturním sále lákala kolejiště ve-
likosti TT a N modelářů z Chrudimi. His-
torický Hurvínek odvážel návštěvníky do 
Musea ve vodárně ve stanici Pardubice- 
-Rosice nad Labem. Ovšem na výlet bylo 
možné se vydat až do stanice Slatiňany. 

 VÁClAV RUBeŠ, MARTIn nAVRÁTIl

Letošní Den železnice jsme mohli 
oslavit i na různých místech v regio-
nech. Nabídka akcí byla opravdu bo-

hatá. Přinášíme vám jen malý výběr 
z toho, co pro drážní fanoušky České drá-
hy přichystaly.

Karlovarský kraj:  
setkání mocnářů
Na západě Čech se železniční nadšenci 
sjeli v sobotu 20. září. Z chebského ná-
draží odjel zvláštní vlak s parní Všudy-
bylkou 354.195, která po dvou krátkých 
zastávkách v Dolním Žandově a Lázních 
Kynžvart přijela do Mariánských Lázní. 
Tam došlo k repríze setkání rakousko- 
-uherského císaře Františka Josefa I. 
a anglického krále Eduarda VII., kteří se 
tu osobně pozdravili v roce 1914. Nutno 
dodat, že dvojníci byli velmi přesvědči-
ví. Historickým trolejbusem bylo mož-
né se přesunout k jejich sousoší. Cestu-
jící z parního vlaku měli lístek do trolej-
busu zdarma. 

Po poledni nastal čas k jízdě do Chebu 
a následně do nejzápadnější stanice naší 

republiky – do Aše. Padesátiminutový po-
byt v Chebu bylo možné využít k prohlíd-
ce vystavených historických (Karkulka, 
Čmelák, Prasátko) i současných (Eso, La-
minátka, Kocour) lokomotiv, přistave-
ných k prvnímu nástupišti, k projížďce 
ruční drezínou, prohlídce modelového 
kolejiště nebo techniky hasičů SŽCD před 
výpravní budovou. Následná jízda do Aše 
už probíhala za vydatného deště. Stroj-
ní čety Všudybylky a postrkového Malé-

První pravidelný parostrojní vlak 
přijel z Vídně na naše území 6. červ-
na 1839. Cílovou stanicí byla tehdy 

na krátkou chvíli Břeclav. Význam želez-
nice, její historii a pokrok připomenul 
Národní den železnice v Břeclavi, který 
pořádala v sobotu 27. září společnost Čes-

ké dráhy. Jak na úvod zdůraznil generál-
ní ředitel Českých drah Daniel Kurucz, 
jde o jednu z největších výstav v posled-
ních letech a národní dopravce si tím dů-
stojně připomněl 175. výročí příjezdu prv-
ního vlaku na území Česka. Člen předsta-
venstva Českých drah Michal Štěpán na-
víc připomněl, že Národní den železnice 
připravoval realizační tým Odboru ob-
chodu osobní dopravy takřka devět měsí-
ců. „Jsem velmi rád, že se k nám připojila 
řada partnerů, kteří přispěli ke zdaru této 
obrovské akce. Takzvaný bodový scénář 
obsahoval prakticky minutu po minutě 
jízdy a posun všech lokomotiv a musel 
být dodržen s minimálními odchylkami, 
což byl v běžném provozu docela heroic-
ký výkon. Proto našim organizátorům 
patří velký dík,“ řekl Michal Štěpán.

nejen historie, ale i moderna
Velkou atrakcí se stal příjezd pětice pro-
tokolárních vlaků, které dorazily do 
Břeclavi z Prahy, Brna, Ostravy, Vídně 
a Bratislavy. Obrovský zájem byl také 
o nostalgické jízdy do břeclavského oko-
lí. Hlavní stanoviště takzvaného Světa 
historie bylo v areálu břeclavského de- 
pa, kde se tisíce lidí mohly pokochat mo-
derovanými ukázkami historických lo-
komotiv. V Břeclavi byla v sobotu k vidě-
ní řada ušlechtilých parních elegánů, 
mezi nimiž nechyběly takové stroje jako 
třeba Šlechtičny řady 475.1, doplněné 

polským strojem Ol12-7 či legendárním 
rakouskýn Hrbounem 310.23. Milovní-
ci dieselové trakce určitě ocenili čtyři 
vzorně opravené Bardotky, které stály 
ráno ve výtopně fotogenicky seřazené 
vedle sebe, nebo i dva Sergeje – těžké rus-
ké nákladní lokomotivy, které si navíc 
odvezly „svůj“ nákladní vlak. A do výčtu 
pochopitelně patří i obdivovaný sloven-
ský Modrý šíp řady M 274.0. V blízkosti 
hlavního pódia v expozici Svět zábavy 
byl navíc umístěn Masarykův salonní 
vůz z roku 1939 a salonní vůz poslední-
ho socialistického prezidenta Gustáva 
Husáka z roku 1969.

Stranou nezůstala ani elektrická trak-
ce, takže příznivci „elektrik“ přivítali 
možnost prohlídky zrekonstruované slo-
venské nulkové Bobiny či břeclavské La-
minátky se symbolickým označením 
S 489.0 001. Velký obdiv sklízel oranžový 
rakouský Krokodýl – mohutná mašina, 
která byla až do devadesátých let v „pra-
vidleném“ provozu na horských tratích 
ÖBB. A kdo miluje horkou současnost, 
ten měl možnost prohlídky expozice na-
zvané Svět změny, kde byly k dispozici 
elektrické jednotky Pendolino či Regio-
Panter, doplněné nejmodernější soupra-
vou railjet a motorovými vozy RegioSpi-
der a RegioShark. Na své si přišly i děti, 
které si mohly se svými rodiči vyzkoušet 
závody na ručních drezínách nebo diva-
delní a hrací stan či různá skákadla.

Doprovodná výstava 
v Hohenau začala již v srpnu
V dolnorakouském městysi Hohenau an 
der March, vzdáleném pouhou čtvrtho-
dinu jízdy vlakem z Břeclavi, byla v tam-
ním muzeu otevřena společná česko-ra-
kouská výstava k 175. výročí příjezdu prv-
ního vlaku v předstihu již 30. srpna. 
O třech zářijových víkendech si zájemci 
mohli prohlédnout nejen stálou expozi-
ci věnovanou bývalé Severní dráze císa-
ře Ferdinanda, ale i krátkodobou speci-
ální muzejní expozici, kterou připravili 
železniční modeláři z Břeclavska. Podle 
jednoho z rakouských organizátorů Ro-
berta Paletschka se výstava v Hohenau 
konala symbolicky o měsíc dříve než 
břeclavské oslavy, neboť před 175 lety 
přijel první vlak nejdříve od Vídně do 
Hohenau a pak následně až do Břeclavi. 
Výstava byla na Národním dni železni-
ce následně k vidění v Dělnickém domě 
jen pár kroků z břeclavského nádraží. 

Asi nejobdivovanějším modelem se 
ale na Dni železnice stala replika Mora-
vie – jedné ze dvou prvních lokomotiv, 
které dorazily před 175 lety do Břeclavi. 
Všechny, kteří do Břeclavi nemohli při-
jet, určitě potěší zpráva, že model byl in-
stalován nastálo do zdejšího ČD Centra. 
 MARTIn HARÁK

poVeDlo se

Umíme vypravit 
zvláštní spoje na klíč
Poslední zářijovou sobotu zavítal na 
nádraží v Chrudimi nablýskaný 
CityElefant, aby na tři sta návštěvní-
ků představení v Národním divadle 
pohodlně dopravil do hlavního měs-
ta. a právě divadelní představení 
dalo název celé akci: „Naši furianti 
elektrickým vlakem do Prahy“.  
V úseku mezi Pardubicemi a Chrudi-
mí pomohl elektrické jednotce 
k pohybu modernizovaný Brejlovec 
řady 750.7. Pořadatelem úspěšného 
podniku z cyklu Chrudim sobě 2014, 
v němž České dráhy na výbornou 
obhájily pověst spolehlivého národ-
ního dopravce, a objednatelem vla-
ku byla Chrudimská beseda.

Úspěchu akce předcházely pečli-
vé přípravy. Vlak vyrazil na svoji 
cestu vstříc Praze v 10.03, aby do 
svého cíle, stanice Praha hl. n., 
dorazil s téměř čtvrthodinovým 
náskokem. Spokojené a kulturními 
zážitky příjemně unavené Chrudi-
máky dopravil náš vlak zpět před 
devátou večerní. Strojvedoucí v tu 
chvíli čekal ještě nemalý kus práce, 
než se náš CityElefant dostal zpět 
do Kolína, kde jej čekalo další pravi-
delné nasazení v pražské příměst-
ské dopravě. akce dokázala, že Čes-
ké dráhy umějí zákazníkům dodat 
služby doslova na klíč a že jízdu vla-
kem lze velmi vhodně zakompono-
vat třeba i do kulturního, sportovní-
ho nebo společenského programu.

ToMÁŠ neTolICKÝ
autor je ředitel Regionálního  

obchodního centra Pardubice.

ho Hektora T 435.0145 si ale s nepřízní po-
časí zdárně poradily. 

pardubický kraj:  
na dvou místech současně
Oslavy v Pardubickém kraji se – rovněž 
v sobotu 20. září – konaly na dvou mís-
tech. V České Třebové bylo možno tradič-
ně dojet speciálním vláčkem na prohlíd-
ku stavědel SŽDC s označením 019, 014 
a 015 a tady vyslechnout výklad o řízení 

V Mariánských Lázních se znovu sešli 
císař a král.  foTo VÁClAV RUBeŠ

V Pardubicích bylo otevřeno pracoviš-
tě výpravčích.  foTo MARTIn nAVRÁTIl
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KRÁTCe

supervizoři pomáhají 
vlakovým četám

V minulých dnech jednal prezident 
federace železničářů Milan Lok-
venc s Michalem Štěpánem, členem 
představenstva odpovědným za 
úsek osobní dopravy. Stěžejní částí 
rozhovoru byla diskuze k plánova-
né činnosti supervizorů (více v Že- 
lezničáři č. 16/2014), ale probíraly 
se i podněty cestujících. Zaznělo, že 
národní dopravce má odborně zdat-
ný a provozně zkušený personál. 
„Úlohou supervizorů nebude pře-
zkušovat, ale kolegiálně vysvětlo-
vat absentující prvky prozákaznic-
kého přístupu,“ sdělil Michal Štěpán 
a doplnil, že potřeba zlepšit přístup 
k zákazníkům se zdaleka nedotýká 
všech zaměstnanců. Prezident Lok-
venc ho doplnil: „Rád jsem slyšel, 
že většina provozních zaměstnan-
ců je vnímána jako vzorní reprezen-
tanti národního dopravce.“ 

nový informační 
systém v Brně hl. n.
Společnost ČD - Telematika nahra-
dí zastaralý mechanický informační 
systém pro cestující ve stanici Brno 
hlavní nádraží. Realizace nového 
informačního systému ve výpravní 
budově včetně LCD monitorů, 
informačních tabulí, automatické-
ho rozhlasu a audiosystému pro 
nevidomé bude dokončena v květ-
nu příštího roku. Mimo stávající 
místa budou cestující informováni 
o příjezdech a odjezdech vlaků, 
o výlukách a dalších mimořádných 
událostech v železniční dopravě 
také prostřednictvím většího počtu 
nástupištních a podchodových 
tabulí. Moderní informační systém 
bude plně kompatibilní s již využí-
vanými systémy na straně SŽDC. 
ovládání zařízení a editace dat 
zajistí stávající operátor s možností 
obsluhy z náhradního pracoviště.  

Moderátor TV nova 
jako stevard pendolina
Jaké to je být stevardem v Pendoli-
nu, si ve středu 1. října vyzkoušel 
moderátor pořadu Snídaně s Novou 
Petr Říbal. V rámci projektu Profese 
aneb na vlastní kůži se pod vede-
ním vedoucí stevardky Marcely Rel-
lové ujal pozice vlakového doprovo-
du jednoho ze spojů SC Pendolino. 
Diváci Snídaně s Novou měli mož-
nost v šesti živých vstupech pozoro-
vat, jak se této role zhostil. Moderá-
tor si poradil nejen s rozléváním 
sektu v první třídě, ale i s označová-
ním jízdních dokladů. Mentorka 
Marcela ohodnotila jeho výkon 
s malými chybami na výbornou.  
 (čdt, ep, mš)

nedávno byly zveřejněny hospodář-
ské výsledky ČD za první pololetí 
letošního roku. Jak je hodnotíte z po-
zice člena dozorčí rady?
Řeklo by se „blýská se na lepší časy“ a já 
bych si to určitě přál. Ale pro lepší výsled-
ky je ještě třeba hodně udělat a podle 
mého to není otázka několika měsíců. 
České dráhy byly k 31. 12.2013 ve ztrátě 
a mimo jiné se zadlužily kvůli nutné ob-
nově vozidlového parku. Počty cestují-
cích rostly jen pomalu – na to má beze-
sporu vliv konkurence. Proto bylo a je 
nutné přijmout řadu konkrétních, někdy 
tvrdých opatření, ať už se jedná o snižo-
vání režijních, osobních či provozních 
nákladů, efektivní nákupy energií, ma-
teriálů i služeb, zvyšování produktivity 
práce. Bude také nutné dořešit otázku 
majetku, investic, čerpání prostředků 
z Operačního programu Doprava, Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 
K tomu však musí přispět i stát, tedy 
ministerstvo dopravy.

České dráhy byly kritizovány kvůli 
rostoucí zadluženosti. Myslíte si, že 
dluhová zátěž je v současné době 
pro národního dopravce velkým 
břemenem?
Zadluženost Českých drah je vyso-
ká zejména kvůli investicím 
z předchozích let.Nyní činí asi 34 
miliard korun a prognózy jsou 
takové, že by měla ještě růst v le-
tech 2014 a 2015. Vycházím z pod-
kladů ze střednědobého plánu 
a rozsahu zasmluvněných zakázek 
pro léta 2014 a 2015. Dá se však očeká-
vat, že by se zadluženost zastavila či sta-
bilizovala v letech 2016 a zlepšení stavu 
by mělo nastat v roce 2017. Není dobrá, 
ale není ani dramatická. Myslím, že je 
pod kontrolou. Obdobné případy jsou 
známy i v zahraničí. Netěší mě ani po-
kles ratingu ČD. Je ale v silách vedení ČD 
stav zadluženosti zvládnout.

Jak hodnotíte rychlost a postup obno-
vy vozidlového parku?
Osobně bych si přál, aby ten proces ob-
novy byl rychlejší a pružnější, ve větším 
rozsahu. Vždyť řada souprav má stáří 
i kolem třiceti let. Jsem si však vědom fi-
nančních možností Českých drah. 
Chceme-li zvyšovat kvalitu přepravy, 

Josef Smýkal jako člen dozorčí rady Českých drah neustále posuzuje 
rozhodnutí top managementu národního dopravce. To se týká jak 
konkrétních nákupů, tak dlouhodobých programů. Svým hlasem ovlivňuje 
například rozsah investičních akcí nebo personální otázky. Musí být proto 
v obraze, co se týče trendů na domácím, ale i evropském železničním trhu. 

p Ř e Č e T l I  J s M e  z A  V Á s

Česko usilovně hledá 
projekty na modernizaci 
železnice za takřka  
30 miliard korun. Evrop-
ská komise totiž před 
dvěma týdny oznámila, 
že přidělí na urychlené 
vylepšení klíčových cest 
skrz Evropu 12 miliard 
eur. Zhruba desetina  
má připadnout Česku. 
Dalších zhruba šest 
miliard by pak země 
měla dát jako svůj podíl 
na financování, dohro-
mady by se tedy prosta-
vělo téměř 40 miliard. 

zAUJAlo nÁsZanEDBané KoLEjE. Za VLaKy 
MuSELy ZaSKoČit autoBuSy
Cestující na trati mezi Mělníkem a Mše-
nem se vlakem svezli naposledy o před-
minulém víkendu. Od pondělí 15. září 
musí přesednout do autobusů. „Vlaky 
nabíraly velká zpoždění kvůli omeze-
ním,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Petr 
Šťáhlavský. Koleje patřící státní Správě 
železniční dopravní cesty (SŽDC) dosáhly 
už tak špatného stavu, že se vlaky často 
mohly ploužit jen desetikilometrovou 
rychlostí. SŽDC každým rokem od státu 
dostává kolem devíti miliard korun na 
takzvanou provozuschopnost dráhy. Ty- 
to prostředky slouží k udržování sítě v ta-
kovém stavu, aby po ní mohly jezdit vla-
ky. Jenže peníze buď SŽDC nestačí, ane-
bo je nevyužívá efektivně. Správa o pro-
blému ví několik let. Kdy začne oprava 
mezi Mělníkem a Mšenem, přesto není 
jasné. V neutěšeném stavu jsou navíc de-
sítky dalších tratí. České dráhy mají dů-
vod být jako největší zákazník SŽDC ne-
spokojené s kvalitou kolejí. Špatný stav 
tratí jim totiž kromě reputace u cestují-
cích poškozuje i vozidla, přesto na SŽDC 
příliš neútočí. Důvodem může být pláno-
vaný převod nádraží z majetku ČD právě 
na správce kolejí. MF Dnes 27. 9. 2014 

Za LEtošní SEZonu jSME 
PřEPraViLi StoVKy tiSíc KoL
Obliba cykloturistiky v ČR neustále ros-
te. K přepravě jízdních kol lidé stále více 
využívají vlaky ČD. Tuto formu přepravy 
umožňuje již 6 000 z 6 725 vlakových spo-
jů, které ČD denně vypravují. Za letošní 
leden až srpen přepravily 400 tisíc kol. 
„Denní průměr počtu přepravených bi-
cyklů stoupl meziročně o šest procent na  
11 tisíc. Největší vzestup zaznamenala je-
jich přeprava o víkendech,“ sdělil mluvčí 
ČD Petr Šťáhlavský. Vyhledávány jsou ze-
jména vlakové spoje kolem atraktivních 
cyklotras, kdy cestující jede na výlet na 
kole a zpět se vrací pohodlně vlakem. Ta-
kové trasy jsou kolem Berounky, Vltavy, 
Labe, Ohře, Orlice, Svitavy i Moravy. Ob-
líbené jsou ale také vlaky směřující na 
hory. Mezi destinace, kam ČD posílají 
vlaky se speciálně upravenými vozy pro 
jízdní kola, patří Moldava v Krušných ho-
rách, Kořenov a Harrachov na pomezí Ji-
zerských hor a Krkonoš, Ramzová v Jese-
níkách i Šumava. Jak ukázal srpnový prů-
zkum, přepravou kol byly nejvíce vytíže-
ny vlaky z Českých Budějovic do Nového 
Údolí na Šumavě. Ranní spoje na této tra-
se přepravovaly v průměru sto bicyklů. 
 pRÁVo 26. 9. 2014

MiniStErStVo BuDE o trati 
PLZEň – MoSt jEDnat jEn S ČD
Ve sledovaném klání o trať Plzeň – Most 
došlo k zajímavému obratu. Zatímco do-
sud tahala za delší konec provazu díky 
nižší ceně společnost Arriva, nyní se mo-
hou radovat České dráhy. Ministerstvo 
dopravy oznámilo, že o zajištění provo-
zu bude jednat pouze s nimi. Arriva totiž 
údajně nesplnila podmínky, když svou 
nabídku výrazně časově omezila. Tím na-
bourala administrativní lhůty, rozhod-
nutí ministerstva musí mimo jiné dva 
měsíce viset na úřední desce. Pro Arrivu 
je vyřazení ze souboje překvapením. Její 
vedení proto zareagovalo nezvykle tvrdě. 
„Podpis smlouvy na začátku listopadu je 
podmínkou, která není pro žádného no-
vého dopravce fakticky splnitelná. Je spl-
nitelná jen pro jednoho – pro České dráhy, 
které dosud na trase jezdily a nic nového 
zařizovat nemusí,“ uvedl šéf Arrivy Dani-
el Adamka. Podle něj se navíc v průběhu 
několika jednání se zástupci minister-
stva našel způsob, jak platnost nabídky 
prodloužit. „Stát dopravu objednává, stát 
se teď rozhodl, že bude preferovat ČD i za 
vyšší cenu a s méně kvalitními službami. 
Respektujeme to, byť jsme z toho zklama-
ní,“ doplnil Adamka. e15 26. 9. 2014

LEo ExPrESS MuSEL oDStaVit 
DaLší jEDnotKu StaDLEr FLirt
LEO Express čelí dalším provozním pro-
blémů se svými jednotkami Stadler Flirt. 
Po zářijové srážce jedné soupravy s auto-
mobilem na přejezdu musí do soboty od-
stavit další kvůli prasklému sklu. Z pěti 
souprav tak jezdí jen tři. „Důvodem je 
oprava čelního skla u jedné z jednotek 
Stadler Flirt. K poškození došlo odlétnu-
tým kamenem z protijedoucího vlaku,“ 
řekla mluvčí firmy LEO Express Petra Va-
lentová. Podle ní byla oprava původně na-
plánována na první polovinu října tak, 
aby se obešla bez omezení provozu. Firma 
zajistí cestujícím náhradní dopravu ve 
vlacích ČD. Celkem jde o patnáct spojů. 
„Menší komfort a vzniklá zpoždění se 
cestujícím snažíme vynahradit asisten-
cí stevardů LEO Expressu na palubách 
náhradních vlaků a finanční kompen-
zací,“ uvedl generální ředitel společnos-
ti Leoš Novotný. Cestující dostanou zpět  
50 procent ceny jízdného. ČD už zajišťují 
LEO Expressu náhradní dopravu za prv-
ní soupravu, která bude mimo provoz do 
16. října. Pomoci využily ČD i k poučová-
ní konkurence ve svém firemním časopi-
se Železničář, kde vysvětlují, že jezdit bez 
záloh je rizikové. IDnes.Cz 1. 10. 2014

AKTUÁlně.Cz 30. 9. 2014

Stát má vnímat České dráhy
jako svého šampiona   

ce. Tady vidím legislativní úkol pro mi-
nisterstvo dopravy. V této souvislosti chci 
dodat, že po konzultaci s odborníky z do-
pravy i s právníky jsem ještě jako posla-
nec připravil návrh zákona o železničním 
regulačním úřadu. Se současným stavem 
nejsem spokojen.

Jak se díváte na budoucnost naší že-
leznice, zejména z infrastrukturního 
pohledu? patříte třeba mezi zastánce 
výstavby vysokorychlostních tratí?
Jsem reálně uvažující optimista. Těší mě, 
že i pro nadcházející období jsou v rámci 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
i Operačního programu Doprava vyčleně-
ny velké finanční prostředky. Na druhé 
straně si musím položit otázku, zda jsme 
na naše představy a potřeby připraveni, 
a to z hlediska studií proveditelnosti, pří-
pravné dokumentace, realizační fáze. 
A to nejen pokud jde o dobudování či roz-
šíření koridorů, ale celé železniční sítě. 
Jde mi i o potřeby další elektrizace tratí, 
zvyšování bezpečnosti na železnici včet-
ně přejezdů, zabezpečovacích zaříze-
ní... Tím neříkám, že výstavba vysoko-
rychlostních tratí by měla být opomíje-
na. Jejich realizaci vidím tak v horizon-
tu 15 až 20 let. V současné době bych se 
soustředil na aktuální potřeby zajištění 
kvalitní infrastruktury.

Byl bych špatný Moravák, kdybych se 
nezmínil i o regionu, kde žiji. Jsem toho 
názoru, že musíme věnovat výraznou 
pozornost tratím směrem na Slovensko. 
Ať už jde o modernizaci a elektrizaci tra-
tě Kojetín – Valašské Meziříčí, která  
byla během povodní v roce 1997 řešením 
pro spojení na Ostravu. Jako priority vi-
dím i modernizaci tratě Hranice na Mo-
ravě – Vsetín – Horní Lideč – hranice se 
Slovenskem, tratě Brno – Přerov, elektri-
zaci tratě Brno – Veselí nad Moravou do 
Trenčianské Teplé, elektrizaci a moder-
nizaci tratě Otrokovice – Zlín. Tím se ale 
nechci dotknout dalších regionů, i tam 
mají jistě připravené projekty.

Vím, že jste v sobotu 27. září navštívil 
národní den železnice v Břeclavi. Jaký 
na vás udělal dojem?
Musím říci, že jsem byl velmi mile pře-
kvapen a zároveň potěšen. Jak vysokým 
počtem návštěvníků, tak i značnou účas-
tí dětí a mladých lidí. Pozoroval jsem 
kvalitní organizaci celé akce, nadšení or-
ganizátorů i pracovníků, kteří připravo-
vali a představovali techniku a vozidla. 
Rád bych proto poděkoval všem, kteří se 
na této akci podíleli. Udělali velký kus 
práce pro prezentaci české železnice i celé 
železniční dopravy. Ta má svou historii, 
současnost a jsem přesvědčen, že i dob-
rou budoucnost.  VÁClAV RUBeŠ

včasnost, bezpečnost, lepší služby hod-
né 21. století, musíme stav změnit, in-
vestovat i za cenu úvěrů. Domnívám se, 
že ta cesta je správná, a takto hodnotím 
i uzavření kontraktu se Škodou Vagon-
kou pro dodávku 14 jednotek na bázi 
Regio Panterů upravených pro dálkovou 
přepravu, které budou nasazeny na vni-
trostátní tratě. Měly by vyhovovat ná-
ročným požadavkům, včetně podmínek 
pro přepravu osob s omezenou pohybli-
vostí, maminkám s kočárky a dětmi. Je 
však třeba také uvést, abychom si zby-
tečnými administrativními a technic-

kými bariérami nevytvářeli další pro-
blémy nebo ztráty.

Jaký je váš názor na otevírání 
dopravního trhu? před pár týdny 
proběhl první tendr na rychlíko-

vou linku plzeň – Most...
Je o mně všeobecně známo, že 

dlouhodobě nejsem příznivcem 
přílišného otevírání trhu, jak 
o tom někteří zainteresovaní 

hovoří. Nemám nic proti konku-
renci, ale stát by měl mít svého 

„šampiona“, svého národního pře-
pravce. Nestydím se říci, že hájím zá-

jmy Českých drah a lidí, kteří pracují na 
železnici. Řada lidí se odvolává na ote-
vírání se Evropě, různé balíčky… Ale po-
dívejte se do okolních zemí, třeba Ně-
mecka, Francie, Rakouska – každý si 
svým způsobem chrání prostor pro své 
lidi. Jsme mnohdy, jak se říká, „papež-
štější než papež“. Co se týče tendru Pl-
zeň – Most, myslím, že České dráhy mají 
na to, aby podmínky tendru naplnily. 
Uvidíme, jak bude reagovat minister-
stvo dopravy.

Co si myslíte o 4. železničním balíčku?
Vnímám cíle balíčku, což je zvýšení kva-
lity služeb, odstranění technických i dal-
ších překážek v zájmu rozvoje jednot-
ného železničního prostoru. Ale je zde 
řada nevyjasněných otázek. Samotná 
realizace obsahu 4. balíčku je pro mne 
dosti kontroverzní, už i proto, že pro 
všechny státy nebudou platit stejné pod-
mínky. Nejvíce to spatřuji u oddělení 
správců železniční infrastruktury od do-
pravců, protože někde holdingy mají, 
jinde ne. Následně se vznik nových za-
kazuje, Němci a Francouzi si to již prak-
ticky vyřešili. Dále jsou zde rozsáhlá pře-
chodná období týkající se například sou-
těží veřejných služeb, různé účinnosti 
smluv, termíny splatností smluv. Mys-
lím, že je rovněž chybou, že si řada lidí 
myslí, že nám Evropa řekne, jak to máme 
vše dělat, jak to má být. Ta nám přece 
dává i volnost, přizpůsobení se, jsou tam 
různé možnosti. Jedná se přece o směrni-

JoseF sMÝKAl
Narodil se v roce 1954, absolvoval 
Střední průmyslovou školu strojnic-
kou a železniční v Břeclavi, obor 
Elektrická trakce a kolejová vozidla 
v železniční dopravě. V letech 
2002–2013 byl poslancem za Zlín-
ský kraj. V této době působil mimo 
jiné jako člen rozpočtového a hos-
podářského výboru i místopředse-
da podvýboru pro dopravu. Je činný 
i jako zastupitel města Holešov. 
Členem dozorčí rady Českých drah 
se stal 20. července 2012.
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Jak výstavba čtvrtého koridoru zkrátí cestu do Rakouska
Ve středu 3. září se v Českých Budě-

jovicích uskutečnilo společné jed-
nání zástupců ÖBB Infrastruktur 

a Odboru strategie SŽDC. Jeho hlavní 
náplní byla problematika budoucího 
rozvoje dálkového spojení Praha – České 
Budějovice – Linec. Současný počet a po-
doba přímých vlaků mezi Prahou a hor-
norakouským hlavním městem Lincem 
s cestovní dobou téměř pět hodin je pro 
obě strany z dlouhodobého pohledu ne-
udržitelná a nekonkurenceschopná. 

Garantujeme další  
rozvoj dálkové dopravy
Jízdní doba v úseku Praha – Tábor – Čes-
ké Budějovice je z důvodu postupné vý-
stavby 4. tranzitního koridoru již něko-
lik let prodloužena oproti době před vý-
stavbou o cca 30 minut. V úseku Summe-
rau – Linec mají vlaky charakter regio-
nálního spojení s velkým počtem zastá-
vek, což jízdní dobu rovněž neúměrně 
prodlužuje. Podmínkou rakouské strany 

pro znovuzavedení a další rozvoj dálko-
vé dopravy na této relaci bylo dosažení 
jízdní doby pod čtyři hodiny.

Po dokončení většiny staveb 4. tranzit-
ního koridoru (vyjma úseku Nemanice 
– Ševětín), které se předpokládá v letech 
2018–2019, je česká strana schopna ga-
rantovat jízdní dobu Praha – České Budě-
jovice cca 105 minut, v úseku České Bu-
dějovice – Summerau pak lze při zastave-
ní pouze ve stanici Rybník dosáhnout 
jízdní doby 56 minut. Rakouská strana 
se na základě těchto informací zavázala 
garantovat jízdní dobu Summerau – Li-
nec asi 60 minut při výrazné redukci po-
čtu zastavení. Další zkrácení jízdní doby 
na rakouské straně není podle ÖBB zatím 
možné s ohledem na odloženou rekon-
strukci tratě (čeká se pouze vybudování 
druhé koleje v úseku Linec – St. Georgen). 

Do lince o hodinu méně
Od roku 2019 tak vlaky Českých drah bu-
dou moci dosáhnout jízdní doby z Prahy 

do Lince asi 3 hodiny 45 minut, což je 
oproti současnému stavu více než hodi-
nová úspora. Nově by mohlo být v relaci 
Praha – Linec zavedeno čtyři až pět párů 
vlaků se zajištěním přestupů na vlaky 
ve směru Salcburk, Innsbruck a dále do 
Švýcarska, popřípadě i do Itálie. Tím do-
jde k adekvátnímu využití investic do 
čtvrtého národního tranzitního želez-
ničního koridoru a naplnění i evropské-
ho významu uvedeného spojení.

Dohoda obou zúčastněných stran 
bude stvrzena podpisem česko-rakous-
kého memoranda na úrovni ministrů 
dopravy České republiky a Rakouska, ve 
kterém se obě země zavážou dále rozví-
jet nejen dnes velmi sledované spojení 
Praha – Vídeň – Graz, ale také linku Pra-
ha – České Budějovice – Linec. Právě vý-
slovné deklarování společného zájmu na 
rozvoji spojení Praha – Linec v memoran-
du bylo podmíněno pozitivními závěry 
jednání ÖBB Infrastruktur a SŽDC.

 pAVel RoVensKÝ
MoDeRnIzACe. Výstavba koridoru pokročila v poslední době především mezi Be-
nešovem a táborem. Potrvá ještě přibližně pět let. foTo 2M

Třetí zářijový pátek se na Vysočině odehrály dvě 
důležité železniční prezentace. První z nich se zaměřila 
na nově polepené motorové vozy Regio-Shuttle RS1 
s motivy a v barvách dvou dalších měst. Jedná se 
o způsob, jak podpořit cestovní ruch v regionu. 
Následující akce pak měla osvětový charakter, když 
ukazovala následky střetu železničního vozidla 
s člověkem na přejezdu.

Na akci se podílela i Policie ČR, Hasičská 
záchranná služba ČR a oddělení BESIP 
ministerstva dopravy.

„Chtěli jsme především studentům 
středních škol ve věku patnáct až dvacet 
let ukázat, jak taková nehoda vypadá 
v reálu. V první ukázce jsme simulovali 
srážku lokomotivy s chodcem v rychlos-
ti 10 km/h.  Tato modelová situace uká-
zala, že i v této poměrně malé rychlosti 
dochází ke sražení člověka do kolejiště 
a v důsledku toho i k závažným zraně-
ním, zbytek dokonají kola drážního vozi-
dla. V druhé ukázce se srazila lokomoti-
va s figurínou, představující chodce, ve 
stejné rychlosti jako při první simulaci. 
Figurína stála v průjezdním profilu vla-
ku. I při této modelové situaci je jasné, že 
srážka vlaku s osobou, byť nestojí přímo 
v kolejišti, končí většinou tragicky, neboť 
člověk skončí zpravidla pod vlakem. 
Ukázky měly vést k tomu, aby si lidé uvě-
domili, že sebemenší klopýtnutí mezi že-
lezničními pražci může mít nedozírné 
následky,“ vysvětluje Libor Hájek z oddě-
lení bezpečnosti a nouzového plánování 
ČD, který akci spoluorganizoval.

Ve třetí simulaci nehody hrál hlavní 
roli vyřazený linkový autobus a motoro-
vá lokomotiva Brejlovec zapůjčená z DKV 
Brno plus sedm dokonale nalíčených fi-
gurantů z jihlavské odborné školy bez-
pečnosti silniční dopravy TRIVIS. Pro 
přítomné diváky byl atraktivní zejmé-
na příjezd sanitky, helikoptéry zdravot-
ní služby, policejního a následně po-
hřebního vozu. MARTIn HARÁK

Radnice v Havlíčkově Brodě a Žďáru 
nad Sázavou investovaly do origi-
nálních polepů na motorových vo-

zech RegioSpider, které zabezpečují re-
gionální železniční dopravu v Kraji Vy-
sočina. Vlaky upozorňující na turistické 
zajímavosti byly v pátek 19. září postup-
ně v obou městech slavnostně pokřtěny 
svými starosty a pozvanými hosty. K ny-
nějším devíti polepeným vozům se tak 
přidaly další dva. Z celkového počtu tři-
nácti vozidel tak mají šanci na pojízdnou 
reklamu ještě dva.

Jedenáct Regiospiderů  
už polepených
„Své“ vozy pokřtili postupně ve Žďáru 
nad Sázavou starostka a současně sená-
torka Dagmar Zvěřinová a o dvě hodiny 
později v Havlíčkově Brodě tamní sta-
rosta Jan Tecl. „Města i Kraj Vysočina za-
ujala nevšední možnost reklamy již před 
pár lety. V pravém slova smyslu se jedná 
o mobilní poutač a pozvánku k návštěvě 
jednotlivých měst a jejich okolí. Každé 
město vyzdvihlo své kulturní a přírodní 
zajímavosti a pestrobarevnost jednotli-
vých vozů tvoří unikátní prezentaci nej-
krásnějších míst kraje. Kromě několika 
vozidel v Pardubickém kraji jde o ojedině-
lý projekt v rámci celé České republiky. 
Základem celé akce je zájem samotných 
měst, potažmo veřejnosti, o železniční 
dopravu a atraktivní polepy jsou zhmot-
něním tohoto vztahu,“ řekla manažerka 
Regionálního obchodního centra Jihlava 
Lenka Horáková.

nad Sázavou, se objevilo například vyob-
razení kostela svatého Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře, zámku rodiny Kin-
ských nebo nového volnočasového areálu 
u Pilské nádrže. Stroj 841.005 v hnědo- 
-žlutém odstínu propaguje Havlíčkův 
Brod s panoramatickým záběrem hlav-
ního náměstí a také sochou Karla Hav-
líčka Borovského.

srážka při malé rychlosti? 
Riziko smrti je stále vysoké
Ve stejný den se ve Žďáru nad Sázavou 
konala i osvětová akce zaměřená na zvý-
šení bezpečnosti na železničních přejez-
dech. Především novináři se mohli po-
dívat na simulace hromadných nehod 
a prezentace náročných záchranářských 
prací. Po pro oko příjemné prezentaci 
RegioSpiderů to byl poutavý kontrast. 

Na Vysočině viděli simulované nárazy  
a pestrobarevné RegioSpidery

neJen pRo noVInÁŘe. V jeden den se ve Žďáru nad Sázavou konaly dvě akce. Křest nových polepů na regioSpiderovi a prezentace zásahu bezpečnostních složek po střetu vozidla s člověkem. foTo AUToR (3x)

Atraktivní reklama  
přitahuje cestující
Jaká bude finální podoba reklamy na 
drážních vozidlech, je výsledkem doho-
dy řady subjektů. České dráhy ve spolu-
práci s Drážním úřadem řeší především 
bezpečnostní hledisko, což znamená, 
aby polep zasahoval jen určitou část bo- 
ků a oken vozidlové karoserie. Úřad re-
gionální rady musí souhlasit s grafický-
mi návrhy, protože vozidla byla pořízena 
za pomoci evropských peněz. Každé měs-
to tak použilo jinou metodu, jak se zvidi-
telnit. Někdo využil služeb společnosti 
Railreklam, jiný si vytvořil grafiku své-
pomocí. Nejpodstatnější je ale zachování 
technických údajů na vozidle plus povin-
ná publicita, což jsou loga kraje a Regio-
nálního operačního programu. Na moto-
rovém voze 841.004, který propaguje Žďár 

V Kraji Vysočina je nyní v provozu jede-
náct vlaků s reklamními polepy, takže 
dva vozy RegioSpider jsou ještě k dispozi-
ci. „Doufám, že se radnice třeba v Přiby-
slavi, Telči nebo v Třebíči připojí k naší 
plejádě atraktivních vozidel. Vysočina 
se dnes může pochlubit vysokým podí-
lem nových či modernizovaných vozidel 
na jednotlivých spojích. Od roku 2011 po-
stupně hlavní roli sehrávají právě moto-
rové vozy RegioSpider. České dráhy za ně 
zaplatily celkem 412 milionů korun a ná-
kup byl podpořen i z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. Napří-
klad mezi Slavonicemi, Telčí a Kostelcem 
u Jihlavy jezdí výhradně tyto vozy. Velký 
podíl mají i na spojích mezi Havlíčkovým 
Brodem a Jihlavou či Žďárem nad Sáza-
vou nebo také z Křižanova a Velkého Me-
ziříčí,“ doplňuje LenkaHoráková. 
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Kurz němčiny  
pro strojvedoucí
V Děčíně byl 23. září ukončen 
další běh intenzivní jazykové 
výuky německého jazyka pro 
strojvedoucí, kteří budou v bu- 
doucnu zapojeni do odborné pří-
pravy s cílem úspěšně složit 
zkoušky k výkonu profese stroj-
vedoucího na území německa. 
Kurz ve třech měsících obsaho-
val 300 vyučovacích hodin, ve 
kterých se výuka zaměřila jak na 
vzdělávání v oblasti obecného 
užívání německého jazyka, tak, 
a to především, na užívání jazy-
ka odborného v oblasti provozo-
vání železniční dopravy na úze-
mí německa. zaměstnanci si tak 
společně s lektorem mohli vy- 
zkoušet komunikaci s dispeče-
rem, řešení mimořádných udá-
lostí a další situace, které k pro-
vozování drážní dopravy patří. 
Realizace kurzu byla zajištěna 
za finanční podpory z evropské-
ho sociálního fondu, konkrétně 
z projektu „Vzdělávejte se pro 
růst v Ústeckém kraji II“. pod-
pora byla ve výši 60 procent cel-
kových nákladů, což odpovídá 
částce téměř 200 000 korun.
  DUŠAn poUzAR

navazování nových 
obchodních kontaktů
V pátek 29. srpna se na půdě 
Generálního ředitelství ČD usku-
tečnila pracovní schůzka zástup-
ců Českých drah, ČD Cargo 
a správy železniční dopravní 
cesty se zástupci čínské společ-
nosti zhengzhou International 
Hub Development and Construc-
tion. Hlavními tématy byly mož-
nosti obchodní spolupráce mezi 
čínskou provincií Che-nan, ležící 
v centrální Číně, a Českou repub-
likou. Hlavní město této provin-
cie zhengzhou je po Wuhanu nej-
větším městem čínské centrální 
oblasti a díky přílivu tuzemských 
a zahraničních investic se stává 
jedním z nejvýznamnějších cen-
ter Číny. společnost ČD Cargo 
zastupovali na schůzce předseda 
představenstva oldřich Mazá-
nek a člen představenstva odpo-
vědný za úsek provozu zdeněk 
Meidl.  Jako velmi zajímavé se 
jeví např. napojení na vlak spo-
lečnosti zhengzhou Internatio-
nal Hub Development and Con-
struction vypravovaný několi-
krát měsíčně mezi  zhengzhou 
a Hamburkem. Jak vyplynulo 
z prezentace výše uvedené čín-
ské firmy, může tato zajistit dis-
tribuci zboží ve 36 městech ve  
14 evropských zemích. pracovní 
schůzka byla velmi přínosná 
a jejím výsledkem bylo uložení 
konkrétních úkolů, které by 
v blízké budoucnosti měly vyús-
tit v podpis memoranda o spolu-
práci mezi oběma společnostmi. 
 MICHAl RoH

trava, které začaly letos 1. července. Pro 
strojvedoucí, vedoucí posunu a vozmist-
ry má ČD Cargo přímo v srdci mamutího 
závodu vlastní malé pracoviště. „Tento 
strategický bod je velmi důležitý, proto-
že naše činnost vypadá tak trochu jako 
hodinářská práce,“ vysvětluje vedoucí 
Provozního pracoviště ČD Cargo Ostra-
va-Kunčice Jiří Procházka. 

Zaměstnanci na pracovišti v hutním 
kombinátu prošli opravdu zatěžkávací 
zkouškou. Ať to byli strojvedoucí nebo ve-
doucí posunu či vozmistři. „Všichni při-
šli do nového neznámého prostředí s ji-
ným režimem práce. Museli jsme hlídat 
včasnou přístavbu našich vozových sou-
prav s uhlím na koksovnu a elektrárnu 
v areálu ArcelorMittalu. Ze stanice Lou-
ky nad Olší, kde uhelné vlaky přebírají 
naše lokomotivy, jsme povinni dopravit 
uhlí do 300 minut k zákazníkovi, jinak 
nám hrozí penalizace,“ vysvětluje Jiří 
Procházka. Tato práce chce dokonalou 
organizace a součinnost všech zaměst-
nanců, dobrou spolupráci se SŽDC i vleč-
kou ArcelorMittalu. MARTIn HARÁK

Pracoviště v Loukách nad Olší:
centrum uhelných vlaků

Podle vedení ostravské Provozní jed-
notky se muselo zcela vystěhovat  
pracoviště v Karviné Dolech. Dů-

vodem byla již zmíněná technologie ob-
sluhy vleček OKD, respektive výpověď ze 
smluv o provozování drážní dopravy na 
vlečkách AWT. Bylo nutné najít jiné ces-
ty jak se s nastalým problémem vypořá-
dat. „Zapotili jsme se, to přiznávám,“ 
říká otevřeně ředitel ostravské Provozní 
jednotky Pavel Kuřil. „Především z eko-
nomických důvodů jsme původní spo-
lečné pracoviště ve vlečkové stanici Kar-
viná-Doly opustili a pro našich 33 za-
městnanců jsme našli nové působiště 
v tehdy částečně opuštěné výpravní bu-
dově Českých drah v Loukách nad Olší 
nedaleko Českého Těšína,“ vysvětluje 
Pavel Kuřil.

Rekonstrukce během měsíce
Prvními úkoly vedení bylo prověřit tech-
nologické možnosti výměny zátěže me- 
zi ČD Cargo a firmou AWT v Loukách nad 
Olší a navrhnout nové technologie. Záro-
veň se musely prověřit možnosti umístě-
ní zaměstnanců a ve spolupráci s Regio-
nální správou majetku ČD v Olomouci 
projednat rozsah stavebních úprav, prac-
nost, financování, vlastní zajištění od-
bornými firmami. „V budově se nacháze-
ly tři opuštěné byty a prostory tak nebyly 
z pochopitelných důvodů použitelné pro 
výkon práce našich zaměstnanců. Vybra-
né dva původní byty v prvním patře budo-
vy bylo proto nutné kompletně přestavět 
co nejjednodušším, nejlevnějším a také 
nejrychlejším způsobem. Na všechno byl 

Na začátku letošního roku získalo ČD Cargo rámcovou smlouvu na přepravy pro významného výrobce 
a zpracovatele železa – arcelorMittal. Jde o kontrakt na přepravu surovin i hutních výrobků. Jeho 
významnou součástí jsou i přepravy uhlí z dolů těžební společnosti oKD do ostravských hutí, jejichž 
realizace však byla komplikována změnami technologie obsluh vleček, zejména v Loukách nad olší.

jeden jediný měsíc, aby prvního května 
mohli zaměstnanci začít bezkolizně za-
jišťovat přepravy uhlí z OKD. Bylo nutné 
položit nové podlahy, vybudovat toalety 
a sprchové kouty a také z pochopitelných 
důvodů nechat zrekonstruovat elektrické 
rozvody, vodu či odpady. Rozsah oprav byl 
opravdu značný a jen díky perfektní spo-
lupráci zprostředkovaných řemeslníků 
a také našich zaměstnanců, kteří přilo-
žili ruku k dílu i ve svém osobním volnu, 
se dobrá věc podařila,“ popisuje a vysvět-
luje ředitel Kuřil.

Prvního května mohlo nové pracoviště 
v Loukách nad Olší, kde najdeme jak ná-
kladní pokladní, tak i vozovou disponent-
ku a tranzitérku-přípravářku, ale i voz-
mistry, kontinuálně pokračovat ve své 
činnosti bez zbytečné pauzy. Tu si nako-
nec ani Ostravští nemohou dovolit, pro-
tože uhlí se přepravuje nepřetržitě v celo-
týdenním denním i nočním režimu. 

na přepravu uhlí je pět hodin
Včasnost a rychlost. To je alfou a omegou 
přeprav uhlí do firmy ArcelorMittal Os-
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Pomohli jsme vyměnit stometrový most
provoz na vedlejší koleji dílo 
zkomplikoval, ale neohrozil
Výměnu mostní konstrukce kompliko-
valo zachování provozu na vedlejší tra-
ťové koleji, na které byla po dobu výluky 
omezena rychlost na 50 km/h. Kolejové 
jeřáby tak mohly s jednotlivými díly 
mostní konstrukce manipulovat pouze 
tehdy, byla-li vedlejší kolej volná. A na-
jít mezeru mezi vlaky delší než dvacet 
minut byl někdy oříšek. 

Montážní práce však nakonec proběh-
ly bez větších problémů, a tak se v pátek 
25. července odpoledne mohla montáž-
ní souprava vydat zpět domů do jižních 
Čech. Lze konstatovat, že akci se díky 
maximálnímu úsilí všech zúčastně-
ných podařilo v předem stanoveném ča- 
se ukončit a během prací nevznikly žád-
né větší potíže.   ToMÁŠ FRoněK

Ve dnech 22. až 25. července proběh-
la za významné pomoci kolejových 
jeřábů z SOKV České Budějovice 

první fáze výměny železničního mostu 
přes řeku Ohři na trati č. 140. Vše začalo 
už 21. července v 9 hodin, kdy se vydala 
na cestu souprava tvořená lokomotivou 
230.065, kolejovým jeřábem EDK 300/5, 
obytným vozem Aa, pomocným vozem 
BDs, nářaďovým vozem Gbgs, kolejovým 
jeřábem EDK 300 a pomocným vozem 
pod jeřábové rameno řady Kbkks. Přes Pl-
zeň a Cheb zamířila souprava do Vojkovic 
nad Ohří, kam dorazila ve 21.40 hodin.

práce byla hotova za čtyři dny
Následujícího dne ráno začala výluka 
levé traťové koleje mezi stanicemi Voj-
kovice nad Ohří a Stráž nad Ohří, během 
které bylo nutné vyměnit most přes řeku 
Ohři. Vojkovická stanice se stala hlavní 
základnou, kde byla mostní konstrukce, 
vyrobená firmou Bilfinger MCE ze Sla-

foTo AUToR (2x)

ného, rozložena na deset plošinových 
vozů řady Res. Celkem se jednalo o 15 dí- 
lů mostní konstrukce, která po konečné 
montáži měla dosáhnout délky až 100 
metrů. Hmotnost jednotlivých dílů se 
pohybovala od 12 do 48 tun. Každé ráno 
byla souprava sunuta na místo výluko-
vých prací, kde probíhala demontáž sta-
rého mostu a kde také bylo pečlivě při-

praveno místo k sestavení mostu nové-
ho. Posun s montážní soupravou zajiš-
ťovala lokomotiva řady 740 firmy Via-
mont DSP. Po složení dílu mostní kon-
strukce z plošinového vozu odjela loko-
motiva zpět do stanice Vojkovice nad 
Ohří, kde si „vzala“ další ložený vůz. 
Toto se opakovalo po celé čtyři dny až do 
sestavení celého mostu. 

sTAVBA. Hmotnost mostních dílů byla až 48 tun. Pomohl i náš kolejový jeřáb. 

HoDInÁŘsKÁ pRÁCe. ač se to laikovi nezdá, při přepravě uhlí jde hodně o čas. 

ze stanice louky nad 
olší jsme povinni 
dopravit uhlí do 300 
minut k zákazníkovi.

zemřela  
Irena pospíšilová
s velkým zármutkem oznamu-
jeme, že první šéfredaktorka 
celostátního Železničáře Čes-
kých drah a později i šéfredak-
torka Cargováka Irena pospíši-
lová prohrála svůj boj o život 
s onkologickým onemocněním. 
zemřela v pátek 26. září. přes-
tože ji nemoc sužovala poslední 
tři roky, železniční novinařině 
se věnovala až do konce srpna 
letošního roku, kdy na vlastní 
žádost odešla z redakce Cargo-
váka. V Železničáři a Cargováku 
pracovala přes dvacet let, a to 
od ledna 1994. Jménem redakce 
vyslovujeme upřímnou sou-
strast všem pozůstalým.



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník  na telefonu 972 233 090
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TAnVAlD. centrum regionální dopravy se dočasně přesunulo před nádraží na nový autobusový terminál.

p R o V o z  A  T e C H n I K A

nou jízdního řádu, ale v průběhu příští-
ho roku by měla být obnovena. Vznikla 
rozsáhlá petiční akce proti zrušení, na 
popud výboru dopravy Zastupitelstva Li-
bereckého kraje se za tuto zastávku po-
stavila i Rada Libereckého kraje.   

Dočasným uzlem osobní dopravy se na 
tři měsíce stal nový autobusový terminál 
v Tanvaldu. Získal novou roli: sjíždějí se 
tu vozidla náhradní autobusové dopra-
vy ze třech směrů. Navigaci zajišťuje ko-
ordinátor KCOD Liberec v součinnosti 
s výpravčím SŽDC a samozřejmě vlako-
vými četami. Přestup je pohodlný, pře-
hledný a spoje jsou řádně označeny. 
„Autobusy na sebe do určitého nevelké-
ho zpoždění čekají, jakékoli vzniklé pro-
blémy musíme řešit ve spolupráci s vý-
pravčím SŽDC,“ vysvětluje koordinátor 
libereckého KCOD Andrej Iuras. Cestují-
cí, zejména početní cykloturisté, také po 
dobu výluk musejí počítat s tím, že v úse-
cích s náhradní autobusovou dopravou 
nemohou být garantovány služby uvede-
né v jízdním řádu u jednotlivých vlaků 
– tzn. „vůz vhodný pro přepravu cestují-
cích na vozíku“ a „rozšířená přeprava 
spoluzavazadel“. Dalším, o něco kurióz-

od 5. srpna až do začátku 
listopadu přesedlali cestující 
mezi Jabloncem nad Nisou, 
Tanvaldem a Desnou z vlaků 
do autobusů. Důvodem je 
rozsáhlá nepřetržitá výluka 
jmenovaného úseku, k němuž 
patří ještě část Tanvald – 
Velké Hamry a trať Smržovka 
– Josefův Důl, během níž 
zdejší jizerskohorské tratě 
a stanice zcela omladí svou 
tvář. Výsledkem této zásadní 
a rychlé investiční akce SŽDC 
bude modernizace tratě tak, 
aby obstála požadavkům na 
moderní taktovou kolejovou 
dopravu s intervalem ve 
špičce 30 minut. 

V lak nejede, musíte autobusem. 
Tuto větu asi často slýchávají ná-
vštěvníci Tanvaldu a okolí od že-

lezničářů, když se ptají na cestu. Místní 
obyvatelé to už dobře vědí. Až do listopa-
du musí spoléhat na náhradní autobu-
sovou dopravu. Modernizace tratě je ale 
nutná, České dráhy zde dlouhodobě hlá-
sí, že jejich nové motorové vozy Regio-
Spider řady 840 se zde opotřebovávají 
rychleji, než je akceptovatelné. 

Technika už nebude tolik trpět
Řešením problémů u RegioSpiderů by 
měla být správná geometrická poloha 
koleje s pružným upevněním tak, aby se 
nenamáhaly některé komponenty. Tr-
pěly hlavně měchy vzduchového vypru-
žení, pásy vedení dvojkolí a držáky sní-
mačů vlakového zabezpečovače. A co je 
horší, výrobce tyto závady kvůli stavu 
tratě odmítal uznat coby garanční. Tra-
tě budou vybaveny traťovým a staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 
s dálkovým ovládáním, jež by mělo být 
celé uvedeno do provozu v prosinci 2015. 
Jen na „zubačce“ do Kořenova a Harra-
chova zůstane stávající řízení provozu 
podle D 3. Nástupiště s výškou 550 mm 
budou jen jedním z nejviditelnějších 
prvků na zcela nových reliéfech kolejišť 
a několika zastávkách. V některých mís-
tech – třeba v Lučanech nad Nisou nebo 
v Jablonci nad Nisou zastávce – se nástu-
piště přesunou blíže sídlům. 

A uspořádání stanic zajímá jak širo-
kou veřejnost, tak i odborníky a fandy. 
Na diskuzních fórech se opakovaně pro-
bírá to, zda pro navrhovaný provoz po-
stačí plánovaný počet kolejí ve frekven-
tované stanici Smržovka s odbočnou 
tratí na Josefův Důl. Pozitivní je, že se 
tratě z Josefova Dolu a Tanvaldu nebu-
dou scházet na jedné samostatné vý-
hybce a vlaky budou moci přijet nebo od-
jet současně. Měly by zde být nově do-
pravní koleje číslo 1 (dělená cestovým 
návěstidlem před přechodem pro cestu-
jící na dvě části) a 5. Dále kusá dopravní 
kolej 3 a dvě kusé manipulační koleje 2a 

nějším uzlem náhradní autobusové do-
pravy je Lidické náměstí ve Smržovce, 
kam byl na dobu výluky převezen přístře-
šek z jablonecké zastávky. I když je dál od 
nádraží, představuje Lidické náměstí je-
diné místo, kde lze zajistit návaznosti na 
Josefův Důl a ještě „vstřebat“ nějaký ten 
odstavený linkový autobus. 

největší investice  
za poslední roky
Někteří z cestujících najdou během pře-
stupu i nějakou tu minutu na to pohléd-
nout na plochu, kde dříve bývalo kolejiš-
tě. „To chtějí do října stihnout?“ diví se 
občas. Zhotovitelé a subdodavatelé se du-
šují, že jiná možnost ani není. I když se 
objevují komplikace. Na několika mís-
tech se vyskytla tvrdší žula, resp. žulová 
pecka. Nikdo třeba nečekal až metrové 
balvany z vyrubané skály, které byly po-
užity v podloží tanvaldské stanice a jež 
musely být odstraněny před ukládáním 
odvodnění a prefabrikátů nástupišť. Už 
v říjnu, kdy se na tanvaldské koleje vrá-
tí vlaky od Železného Brodu a Harracho-
va, cestující své zastávky a stanice mož-
ná ani nepoznají. Rekonstrukce tratě 
Jablonec nad Nisou – Tanvald je nákla-
dem 685 milionů korun největší inves-
tiční akcí na železnici v Libereckém kra-
ji za poslední roky. MARTIn nAVRÁTIl

Jizerskohorská železnice  
se vylepšuje. Nejen kvůli RegioSpiderům

hybkářská stanoviště. Bez ohlasu pocho-
pitelně nezůstalo ani navrhované zru-
šení zastávky Nová Ves nad Nisou. Tuto 
skutečnost navíc prohlubuje fakt, že 
obec se loni stala krajským vítězem sou-
těže Vesnice roku. Administrativně byla 
zastávka Nová Ves nad Nisou ze strany 
SŽDC zrušena k 1. 9. mimořádnou změ-

Dočasným uzlem 
osobní dopravy se na 
tři měsíce stal nový 
autobusový terminál 
v tanvaldu, sjíždějí  
se tu vozidla naD  
ze tří směrů.
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ÚStí naD orLicí: ZrycHLEní  
na nErEKonStruoVanéM ÚSEKu
Úsekem mezi stanicemi Brandýs nad Orlicí a Ústí 
nad Orlicí mohou vlaky projíždět rychlostí pouze  
85 km/h, v obloucích kolem zastávky Bezpráví do-
konce jen rychlostí 80 km/h. Zásadní zlepšení při-
nese až modernizace celého úseku mezi Chocní 
a Ústím nad Orlicí. Před několika lety jsme se na 
Správu železniční dopravní cesty obrátili, zda by 
bylo možné alespoň částečně zvýšit rychlost až na 
120 km/h na posledním přímém úseku před Ústím 
nad Orlicí. Správce infrastruktury tehdy uvedl, že 
zvýšení rychlosti bude možné v rámci moderniza-
ce stanice Ústí nad Orlicí, neboť při modernizaci 
dojde k výstavbě přeložky na českotřebovské stra-
ně a napřímení oblouku. Tato stavba již byla reali-
zována, což umožní zvýšení rychlosti ze 70 na 120 
km/h u klasických souprav, 130 km/h na tzv. hor-
ní rychlostník a 160 km/h pro soupravy s naklápě-
cími skříněmi. Díky tomu dostává smysl také zvý-
šení rychlosti na výše zmíněném úseku, který za-
tím neprošel modernizací. Traťová rychlost zde již 
byla zvýšena z 85 na 120 km/h ve 2. traťové koleji 
a na 100 km/h v 1. traťové koleji.

MaSaryKoVo nÁDraŽí:  
DĚLiČníKy ZatíM ZŮStÁVají
V úseku mezi Prahou Masarykovým nádražím 
a Kralupy nad Vltavou se ještě nedávno vyskytova-
lo pět míst s povinností stahovat sběrač. První mís-
to se nacházelo přímo v obvodu stanice Praha Ma-
sarykovo nádraží, dále se jednalo o elektrické děle-
ní u bývalé odbočky Stromovka, další před Roztoky 
u Prahy a v neposlední řadě o děličníky v Kralupech 
nad Vltavou a na roztockém zhlaví stanice Praha- 
-Bubeneč. Zatímco „stahovačky“ u Stromovky a Roz-
tok u Prahy byly nahrazeny tzv. šachovnicí (návěst 
Vypněte trakční odběr), děličníky na nejstarším 
pražském nádraží není dle správce infrastruktury 
možné za současného stavu odstranit. K zásadnímu 
zlepšení dojde až po výstavbě spínací stanice Pra-
ha-Bubny. Realizaci této stavby však není možné 
očekávat v blízké budoucnosti. Alespoň k částečné-
mu zlepšení by ale mohlo dojít po dokončení stavby 
„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ s plánova-
ným zahájením v roce 2015. Při ní dojde k vybudo-
vání dělení přímo na Negrelliho viaduktu, jež  bude 
kryto návěstidly s návěstí Vypněte trakční odběr. 
Děličníky aktuálně umístěné budou odstraněny.

cHLuMEc  naD ciDLinou – trutnoV:  
VEGEtacE ZPoMaLujE DoPraVu
Obdrželi jsme zajímavý podnět od strojvedoucích 
DKV Česká Třebová. V km 113,192 tratě č. 040 Chlu-
mec nad Cidlinou – Trutnov je ve směru od Hostin-
ného umístěn rychlostník N 50 km/h. Omezení 
rychlosti ze 75 na 50 km/h je zde zavedeno z důvo-
du nevyhovujících rozhledových poměrů pro řidi-
če silničních vozidel na přejezdu zabezpečeném 
výstražnými kříži. Dle strojvedoucích rozhled nej-
více omezoval vzrostlý smrk na soukromém po-
zemku bezprostředně u trati. Ten byl majitelem 
na jaře 2014 poražen, což přispělo ke zlepšení roz-
hledu. Pokud by správce infrastruktury provedl 
výřez několika náletových keřů rostoucích ve stej-
ném místě, výhled od přejezdu by byl z této strany 
mnohem lepší než ze směru od Trutnova, kde pa-
radoxně omezení traťové rychlosti není. Zaměst-
nanci SŽDC zjistili, že v rozhledovém poli se na-
cházejí překážky (vzrostlá vegetace), které zhoršu-
jí viditelnost dle normem. Majitelé pozemků byli 
požádáni o odstranění překážek již letos v červ-
nu, zatím ale bezvýsledně. České dráhy se v této 
otázce pokusí vyvolat další jednání.

PraHa-VySoČany: oSaZEní 
inDiKÁtoroVÝcH taBuLEK „5“ 
Ve stanici Praha-Vysočany některé výhybky z kon-
strukčního hlediska umožňují jízdu odbočným 
směrem rychlostí 50 km/h, návěstěna je však pou-
ze rychlost 40 km/h. Dle dostupných informací ne-
lze pojíždět více než 40km rychlostí pouze výhyb-
ky č. 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Všechny ostatní 
výhybky vyhovují na 50 km/h nebo na 60 km/h. 
Jde zejména o zhlaví směr Praha hlavní nádraží, 
Praha-Libeň i směr Praha-Horní Počernice (ze 
3. do 1. koleje). Požádali jsme proto správce infra-
struktury o prověření možnosti osazení indikáto-
rovými tabulkami s číslicí „5“ na příslušná návěs-
tidla, aby vlaky mohly vy užívat rychlost 50 km/h. 
SŽDC rozhodla, že osadí do konce roku 2014 indi-
kátorové tabulky a změní závěrovou tabulku. Po-
kud by se podařilo instalovat světelné indikátoro-
vé tabulky na vjezdových návěstidlech 1L, 2L, 
101L, přineslo by to možnost návěstění rychlosti 
50 km/h i při vjezdu od Horních Počernic, resp. od-
bočky Skály, na 3. staniční kolej. Tato opatření po-
mohou snížit spotřebu trakční energie a posílit 
stabilitu jízdního řádu. pAVel RoVensKÝ

Dopady pro ČD Cargo
Nepřetržitá výluka Jablonec nad Ni-
sou – Tanvald – Desná/Velké Hamry 
není bez dopadu pro ČD Cargo. Ta-
rifní body v dotčené trati nejsou ob-
sluhovány. Po dobu konání této ne-
přetržité výluky obsluhují náleži-
tosti PP Liberec (PJ Praha) tarifní 
bod Jablonec n. N. Jejich turnovští 
kolegové dvakrát týdně v dopoled-
ních hodinách jedou ze Železného 
Brodu do Velkých Hamrů, kde je po-
měrně silná nakládka dřeva. Před 
výlukou se Velké Hamry obsluhova-
ly ze strany od Tanvaldu, a to v noci. 
Zajímavostí je to, že manipulační 
vlak je vezen z Turnova do Železné-
ho Brodu v závěsu nákladního vlaku 
se zátěží směr Stará Paka. a oprav-
dové dopravní mistrovství musí 
v pondělí a čtvrtek dopoledne pro-
kázat velkohamerský výpravčí 
SŽDC, který na pouhých dvou do-
pravních kolejích a jedné kusé koleji 
manipulační, zastavených praž-
ským rychlíkem, Regionovou směr 
Železný Brod a zátěží, musí praktic-
ky sám během půlhodiny odbavit 
posun a obrat manipuláku.

(k remíze) a kolej číslo 2 (vykládka uhlí). 
Některé diskutující na webu ale zajímá, 
kam se v případě potřeby uhne sněhová 
fréza nebo nostalgický vlak.

zastávka v nové Vsi se vrátí
Ve Smržovce padla kvůli modernizaci bu-
dova bývalé vodárny stejně jako obě vý-

sMRŽoVKA. Ve stanicích a zastávkách vznikají nová nástupiště.

Modernizovaný úsek

Modernizovaná stanice

Černousy

Frýdlant v Čechách Raspenava

Bílý potok pod Smrkem

Josefův důl

LiBeRec
Smržovka

Jablonec n. N.

Tanvald

Harrachov

Jindřichovice pod Smrkem
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Další fotografie najdete  
ve webové verzi Železničáře.

www

nĚMEcKo

pravidelný nákladní vlak 
z Hamburku do zhengzhou
Dopravce DB Schenker spolu s přístav-
ním úřadem v Zhengzhou zahájili v září 
přepravu prvního nákladního vlaku 
z Hamburku do tohoto čínského města, 
která tak doplní stávající provoz jednou 
týdně z Zhengzhou do Hamburku, který 
byl zahájen v srpnu 2013. Vlak přepra-
vuje různé zboží, např. průmyslové 
roboty ve 41 kontejnerech. Podle plánu 
jízda vlaku potrvá asi 17 dní a překoná 
vzdálenost 10 214 km přes Polsko, Bělo-
rusko, Rusko a Kazachstán, což je doba 
zhruba o 20 dní kratší než doprava po 
moři. DB Schenker provozuje ucelené 
vlaky mezi Čínou a Německem jednou 
týdně od roku 2011 a již přepravil 40 tisíc 
TEU v letech 2012–14. Většina zákazní-
ků je z automobilového a elektronické-
ho průmyslu.

uSa

Florida se těší na moderní 
osobní vozy a lokomotivy
Soukromý organizátor osobní dopravy 
all aboard florida (aaf) si vybral firmu 
Siemens pro dodávku vlakových souprav 
pro navržený meziměstský provoz na 
trati Miami – orlando, která využívá trať 
na východním pobřeží floridy. Siemens 
má dodat dieselové lokomotivy Charger 
dosahující rychlosti 200 km/h a jedno-
podlažní osobní vozy pro meziměstskou 
dopravu. Tyto vozy by byly montovány 
v Sacramentu s využitím komponentů 
vyrobených na různých místech USa.  
aaf plánuje, že provoz zahájí s pěti vla-
kovými soupravami, z nichž každá se 
bude skládat ze dvou dieselových loko-
motiv a čtyř osobních vozů. Budou pro-
vozovány mezi stanicemi Miami, fort 
Lauderdale a West Palm Beach, kde se 
očekává zahájení provozu v roce 2016. 

KaZacHStÁn

Hlava státu promluvila na 
všech stanicích nové trasy 
Prezident Nursultan Nazarbajev vydal 
22. srpna signál k zahájení provozu na 
tratích ve směru východ–západ a sever– 
–jih v celkové délce 1 200 km. Prostřed-
nictvím telekonference prezident hovo-
řil k personálu ve stanicích podél tras 
z nádraží v Zhezkazganu a řekl, že ote-
vření těchto dvou tras ve stejný den se 
v Kazachstánu uskutečnilo poprvé a celá 
země bude mít prospěch ze zkrácení 
tranzitních časů nákladní dopravy mezi 
asií a Evropou. Trať dlouhá 988 km vede 
po řídce obydlených stepích, pouští a sol-
nými mokřady a sleduje zhruba 1 000 km 
východozápadní trasy mezi čínskou hra-
nicí a přístavem aktau u Kaspického mo- 
ře. Z aktau pak vede spojení na trať do 
Turkmenistánu, odkud povede koridor  
do Íránu. Ten je před dokončením.

Čína

Dvě největší města Tibetu 
jsou již propojena dráhou
od poloviny srpna je v provozu 253 km 
dlouhá trať z Lhasy na západ do Xigaze. 
Nová trať snížila jízdní dobu mezi tibet-
ským hlavním městem a druhým největ-
ším městem v této oblasti ze 4 hodin jíz-
dy po silnici na zhruba 2 hodiny jízdy vla-
kem. Stavba byla zahájena v září 2010 
a měla rozpočet 13,3 miliardy jüanů (asi 
46,6 miliardy korun). Jednokolejná trať 
je navržena pro maximální rychlost 120 
km/h s ohledem na obtížný terén, který 
vyžadoval zbudování 29 tunelů a 116 
mostů, a to zhruba v délce, která se rov-
ná polovině délky celé tratě. Trasa pro-
chází 60 km dlouhým velkým kaňonem 
Yarlung Zangbo, kde geologické pod-
mínky zahrnují horké prameny. Poža-
davkem bylo vyhnout se zdrojům s pit-
nou vodou a přírodním rezervacím.

EVroPSKÁ uniE

Belgie a portugalsko mají 
aktualizovat legislativu
Další dva státy EU mají problém s legisla-
tivou týkající se železniční dopravy. 
Evropská komise vyzvala Belgii, aby při 
nakládání s veřejnými prostředky urče-
nými pro služby železniční dopravy jed-
nala zcela transparentně, tj. v souladu se 
směrnicí 2012/34/EU. Nyní prý nelze 
vyloučit, že se veřejné prostředky nepo-
užívají ke křížovému subvencování 
jiných dopravních služeb. obdobně 
vyzvala Komise Portugalsko, aby své vni-
trostátní předpisy uvedlo do souladu se 
směrnicí 2008/57/ES o interoperabilitě 
železničního systému, zvláště co se týče 
povolování vozidel. Ustanovení směrni-
ce měla být uplatňována již od 19. čer-
vence 2010. Pokud nedojde mezi státy 
a Komisí k dohodě, může být spor před-
ložen Soudnímu dvoru EU. (acri, oz)

KRÁTCe

V Berlíně před pár dny skončil jubilejní desátý ročník mezinárodního veletrhu dopravní techniky 
InnoTrans. od 23. do 26. září byly brány výstaviště Messe Berlin otevřeny pro odbornou veřejnost 
z celého světa a o víkendu 27. a 28. září pak pro fanoušky železnice a ostatní zájemce o kolejovou 
dopravu a vše, co se kolem ní točí. Návštěvníci se mohli podívat jak na klasická železniční vozidla, tak 
na exponáty související s výstavbou infrastruktury včetně budování tunelů nebo městské dopravy.

del vlaku Shinkansen Serie E7, který je 
v provozu od letošního roku a je určen 
pro max. rychlost 260 km/h.

A co český průmysl?
Z českých vystavovatelů přijela do Berlí-
na například společnost CZ LOKO s mo-
torovými stroji 794.001 a TME3-020 pro 
široký rozchod 1 520 mm. S cisternovým 
vozem Zacns s objemem 85 m3 na kapal-
né látky, jako jsou například ropné pro-
dukty, se představila společnost Legios 
Loco Louny. Tradiční český výrobce Ško-
da Transportation Plzeň vystavoval na 
volném prostranství elektrickou příměst-
skou jednotku RegioPanter, která před-
stavuje novou generaci moderních níz-
kopodlažních vozidel a nabízí vysoký 
standard cestování. sTAnIslAV HÁJeK

KoUzlA TeCHnIKy. Mezi exponáty, které se nedaly jen tak minout, patřily i jednotky twindexx Vario a Frecciarossa. foTo MAToUŠ VInŠ

Veletrh InnoTrans 2014:
svátek dopravní techniky i jejích fanoušků

Podle předběžných výsledků dosáhl 
letošní veletrh InnoTrans opět no-
vého rekordu v počtu vystavovate-

lů i odborných návštěvníků. Letos se na 
berlínském výstavišti konalo 140 světo-
vých premiér a na volné ploše bylo vysta-
veno 145 různých kolejových vozidel. Do 
německého hlavního města přijelo cel-
kem 2 758 vystavovatelů z 55 zemí světa 
včetně České republiky. Nový návštěv-
nický rekord představuje současně 139 ti-
síc odborníků z více než stovky zemí ce-
lého světa.

převažovala vozidla  
pro osobní dopravu
Veletrh se v převážné většině zabýval 
vozidly osobní přepravy, ale také těmi, 
která slouží pro výstavbu a údržbu že-
lezniční infrastruktury. Stranou nezů-
staly ani novinky v oblasti vozidel ná-
kladní přepravy. Největší nával a zájem 
návštěvníků byl na kolejišti na volném 
prostranství, kde byly desítky různých 
zajímavých vozidel. Všechny novinky 
ani snad nelze vyjmenovat. Za zmínku 
ale určitě stojí nový vysokorychlostní 
vlak Frecciarossa 1000 od firmy Bom-
bardier, na kterém spolupracovala také 
společnost AnsaldoBreda s italským ná-
rodním dopravcem Trenitalia. Ansal-
doBreda představila i automatické met-
ro s provozem bez strojvedoucího, které 
může dosáhnout maximální rychlosti 
90 km/h. Právě se vyrábí pro systém pod-
zemní dráhy v Kodani. 

představení Desira pro londýn
Bombardier představil další vozidlo bez 
strojvedoucího, kterým je monorail Inno-
via určený pro rychlou městskou dopra-
vu. Španělská společnost Vossloh España 
představila dieselelektrickou lokomotivu 
Uklight, která vychází z konceptu Euro-
light a je určena pro britský železniční 
trh. Společnost Siemens odborné veřej-
nosti poprvé představila jednotku Desi-
ro City Thameslink, která je určena pro 
Londýn, a také nízkopodlažní tramvaj ty-
pu Avenio pro Mnichov.  

Polský výrobce PESA pak v Berlíně 
slavnostně předal německému národní-
mu dopravci Deutsche Bahn první mo-
torový vlak DB Link a firma Stadler pak 
společně s dopravcem Železnice Srbska 

Společnost DB Station & Service před-
stavila nádraží budoucnosti Berlin Süd-
kreuz, kde budou použity nové materi-
ály jako například fotovoltaické články, 
nové informační technologie či výroba 
energie z vlastních zdrojů. Velký zájem 
vyvolaly modely vysokorychlostních vla-

nejen návštěvníky z Česka zaujala sou-
prava ČD railjet.  foTo MAToUŠ VInŠ

Zájemci se podívali i na stanoviště his-
torického stroje řady V200.

na veletrhu si místo našly i nákladní 
lokomotivy.  foTo VlADIMíR JIRoUDeK (2x)

představila nový regionální motorový 
vlak Flirt 3. Naopak francouzský výrob-
ce Alstom přijel do Německa s nejnověj-
ší tramvají typu Citadis. Zde stojí za 
zmínku, že výrobce Gummi-Welz před-
stavil novou ochranu proti přivření prs-
tů do dveří kolejového vozidla za pomo-
ci integrované fotobuňky. 

stranou nezůstala ani nákladní 
doprava a infrastruktura
Z nákladních železničních vozů, kde byl 
především záměr prezentovat nové vozy 
pro kombinovanou dopravu (například 
slovenskou společností Tatravagónka Po-
prad), se objevily i novinky v oblasti cis-
ternových vozů. Byl tak například před-
staven nový výrobek společnosti Green-
brier Europe Wagony Świdnica z Polska, 
kterým je čtyřnápravový cisternový vůz 
určený pro přepravu 112 m3 zkapalně-
ných plynů (LPG). Z Polska pochází také 
společnost Chemet, která vystavovala 

ků z Japonska, ale hlavně Číny, kde upou-
tala pozornost například společnost CSR 
Corporation z Pekingu, která předvedla 
vlak pohybující se na magnetickém pol-
štáři. Japonská společnost Japan Trans-
port Engineering Company (J-TREC) z Jo-
kohamy naopak přijela prezentovat mo-

čtyřnápravový cisternový vůz určený pro 
přepravu propan-butanu, jakož i dalších 
směsí zkapalněných plynů. Tatravagón-
ka Poprad navíc představila cisternový 
vůz řady Zans o objemu 88 m3, který má 
být určen pro přepravu minerálních ole-
jů a dalších látek podle kódu cisterny. 



Toskánsko – krajinou vinic a renesančních umělců
Termín: 27. 10.–31. 10. 2014 
Cena: 4 290 Kč, 2x ubytování se snídaní

Navštívíme renesanční Florencii, překrásnou Sienu, renesančními hradbami 
obklopené městečko Lucca, Pisu se světově známou šikmou věží či vesnici 
tisíce věží San Gimignano.

Pojeďte s námi poznat jeden z nejkrásnějších koutů Apeninského poloostrova. 

Více informací najdete na www.cdtravel.cz.

Vlakový poznávací zájezd

Hustopeče – hotel Centro 
Luxusní wellness pobyt – termín 20. 9.–22. 12. 2014, cena 1 995 Kč na osobu 
zahrnuje: ubytování na 2 noci s polopenzí, uvítací drink, 2x hodinový vstup do 
mokré zóny wine wellness, 1x proceduru dle výběru, 2 hodiny zdarma denně 
kuželky nebo šipky nebo kulečník, hlídané parkoviště, wi-fi připojení. 

Česká republika

nABíDKA ČD TRAVel

Luhačovice – hotel Vega *** 
8. 9.–20. 12. 2014 

Aktivní babí léto pro malé i velké – 3 dny/2 noci 

Cena balíčku 2 250 Kč/osoba v týdnu a 2 499 Kč o víkendu zahrnuje: 2x polo-
penzi, 1x masáž zad a šíje s nádechem mandarinky, broskve & máty (20 min.), 
1x hřejivý zábal nohou (20 min.), 2x whirlpool (15 min.), zapůjčení horského 
kola, animační programy apod. Více na www.cdtravel.cz.

Česká republika

Senioři 55+ – zahraničí
Již v prodeji zahraniční seniorské dotované pobyty 55+. Více informací najde-
te na www.cdtravel.cz

V nabídce: Španělsko – Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Tropical, 
Mallorca, Menorca, Mar Menor

Itálie – Sicílie, Kalábrie, Ischie

Kypr pro všechny nejen pro seniory

ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55 
e-mail: obch@cdtravel.cz, lazne@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

Bükfürdo – hotel Répce *** 
4denní pobyty v odbobí od 27. 10. do 20. 12. 2014  

Podzimní relax s koupáním v teplé termální vodě, 11 krytých, 4 polokryté  
bazény, zážitkový bazén nejen pro děti

Cena 4 200 Kč zahrnuje: 3 noci s polopenzí (formou bufetu), 3x celodenní 
vstup do lázní, volný vstup do hotelového wellness ostrova, zapůjčení župa-
nu, lázeňskou taxu, pojištění CK. 

Maďarsko

2 0 /2 0 1 410 H I s T o R I e

RozDělené MěsTo. V dobách studené války byl S-Bahn provozován společností Dr. Západoberlíňané se ho proto snažili využívat co nejméně.

Úřední list Deutsche Reichsbahn v roce 
1924 informoval, že „berlínské měst-
ské, okružní a příměstské železnice“ 

se budou nazývat krátce S-Bahn. Jeho typické 
zeleno-bílé logo znají všichni Berlíňané od ro- 
ku 1930. Pravidelný provoz byl zahájen 8. srp-
na 1924 z berlínského štětínského přednádra-
ží do Bernau v Braniborsku. Elektrická ener-
gie byla dodávána za pomoci třetí kolejnice se 
stejnosměrným napětím 750 V. První trať mě-
řila 22,7 km a funguje do dnešního dne. U této 
příležitosti byl letos 8. srpna pokřtěn první 
vůz jedné ze souprav jménem Bernau a opat-
řen erbem tohoto městečka nedaleko Berlína. 

Dítě velké železnice
Od počátku byla a je berlínská rychlodráha 
S-Bahn „dítětem velké železnice“. Nejprve by- 
la součástí správní jednotky Deutsche Reichs- 
bahn (DR) s ředitelstvím v Berlíně, dnes berlín-

Devadesát let provozu   
berlínské městské rychlodráhy 

U KONTO zdarma*

Stačí si měsíčně posílat příjem 
ve výši alespoň 12 000 Kč.

* opravdu zadarmo
Pro zaměstnance ČD připravena 
zvýhodněná nabídka bankovních 
služeb.
Více na www.unicreditbank.cz/zsk 
po zadání Kódu nabídky: G55588, 
Heslo: cdas0.

VÝBĚRY ZE VŠECH BANKOMATŮ ZDARMA

INZERCE

pokračuje o tři zastávky dále až do Postupimi, 
kam zajíždí z Berlína linka S7. Zemské hlavní 
město Postupim je díky tomu spojeno s Berlí-
nem vlaky S-Bahnu jezdícími v desetiminuto-
vém intervalu. K tomu lze přidat i další nabíd-
ku spojení regionálními železničními expresy. 

okružní trasa a centrální trať
Patrně velká část železničářů ví, že v Berlíně 
existuje i okružní trasa S-Bahnu. Okružní jíz-

da městem trvá vlaky linky S41 (okruh ve 
směru hodinových ručiček), resp. S42 (okruh 
proti směru hodinových ručiček) 59 minut. 
Okružní linky, které spojují důležité doprav-
ní a přestupní uzly jako Ostkreuz, Südkreuz, 
Westkreuz a Gesundbrunnen, jezdí v základ-
ním intervalu 10 minut, v době přepravní špič-
ky dokonce jen po pěti minutách! 

K tomu se přidávají linky, které na konco-
vých bodech okruhu končí, takže dochází 
k dalšímu zhuštění počtu a tím pádem i in-
tervalu vlaků. Na železniční trati v úseku Ost-
kreuz – Ostbahnhof –  Alexanderplatz – Fried-
richstrasse – Hauptbahnhof – Zoologischer 
Garten – Westkreuz, která prochází centrální 
částí Berlína, jsou v provozu tři linky S-Bah-
nu. Doplňují je regionální, resp. dálkové vla-
ky, takže je zajištěna komfortní a rychlá pře-
prava středem města.

Vše je dosažitelné
Aktuálně je síť S-Bahnu dlouhá 331,5 kilomet-
ru. Po této síti jezdí takzvané čtvrtinové sou-
pravy se 2 vozy, poloviční se 4 vozy, tříčtvrťové 
vlaky se 6 vozy a celé vlaky s 8 vozy. Za uplynu-
lých 90 let se po síti S-Bahnu pohybovalo cel-
kem devět typů železničních vozidel. Typ 
„Městská železnice“, označený jako ET 165/155, 
který jezdil od roku 1927, plnil svoji úlohu až do 
roku 1997, nicméně v mezidobí prošel řadou 
modernizací a rekonstrukcí. Berlínský S-Bahn 
je samostatným členem v dopravním svazu 
VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg), 
který překračuje svým rozsahem i hranice 
obou spolkových zemí. Aktuálně je v tomto 
svazu zapojeno 39 menších či větších doprav-
ních podniků z Berlína a spolkové země Brani-
borsko. DB AG má podíl dokonce u dvou auto-
busových dopravců. Motto dopravního svazu 
VBB zní „Vše je dosažitelné“. Je to spíše vize než 
cíl, ale zní to hezky. DIeTeR KosCHMAnn

Kde vznikly další s-Bahny
V německu v současnosti jezdí pod správou 
dceřiné společnosti DB regio následující sys-
témy městských rychlodrah: S-Bahn Berlín, 
Drážďany, Hamburk, rostock, Hannover, 
Magdeburg, Mitteldeustchland, rhein-ruhr, 
Köln am rhein, rhein-Main, norimberk, 
rhein-neckar, Karlsruhe, Stuttgart a také 

Mnichov. Zajímavé je, že švýcarský systém 
příměstské rychlodráhy regio S-Basel má 
jednu ze svých tratí vedenu až do německa 
přes Lörrach do Zellu/Wiesenthal. Mimo Ber-
lín a Hamburk získávají vlaky německých 
systémů S-Bahn energii z trolejového vedení 
a většina linek je vedena po vlastním tělese. 

o berlínské městské rychlodráze existuje 
velké množství publikací. nejhodnotnější 
a odborně nejfundovanější je kniha z roku 
1962 s názvem Berliner S-Bahn. Kolektiv au-
torů se skládal z nejlepších znalců a odborní-
ků tohoto systému kolejové dopravy v nej-
větším německém městě.

Berlínská městská rychlodráha 
neboli S-Bahn je už devadesát 
let nepostradatelnou součástí 
nejen německého hlavního 
města. Tento populární dopravní 
systém ale využívají i obyvatelé 
rozsáhlé aglomerace zasahující 
do značné části spolkové země 
Braniborsko. Současných patnáct 
linek tvoří základ městského 
a příměstského provozu. Do něj 
ještě patří metro (U-Bahn), 
tramvaje a autobusy. 

ská S-Bahn náleží k dceřiné společnosti němec-
kých drah DB Regio. V současné době je nejdel-
ší tratí na oddělené síti od ostatní železnice 
S-Bahn linka S1, která začíná v Oranienburgu 
a protíná Berlín od severu na jih, částečně 
i v tunelech pod centrem německého hlavního 
města, až do Wannsee na hranici se spolkovou 
zemí Braniborsko. Trať měří 61 kilometrů a na-
chází se na ní 35 stanic. Trasa dále z Wannsee 

foTo sBíRKA AUToRA (2x)

Za 90 let existence berlínské městské želez-
nice tu bylo v provozu devět typů souprav.
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V Hustopečích měli 
Challenge Mastronardi 
Morava krásná zem. Těmito slovy 
začíná známá moravská písnička 
a my pevně věříme, že i s tímto 
pocitem odjížděli do svých domovů 
všichni účastníci mezinárodního 
fotbalového mistrovství Challenge 
Mastronardi, které se konalo od 
5. do 7. 9. v Hustopečích. Zástupci 
devíti evropských států byli ubyto-
váni v moderních prostorách 
v nedaleké vesničce Kurdějov, kde 
bylo pro všechny zajištěno jak kul-
turní, tak i sportovní zázemí. Celý 
turnaj se odehrál pod organizací fir-
my I.S.C. SPoRTS a železničních 
společností včetně ČD, ČD Cargo, 
ČD - Telematika, VUZ a SŽDC. Jeho 
moderování se ujal sportovní 
komentátor Petr Vichnar.

Všechny týmy byly nalosovány 
do dvou skupin a pouze čtyři nej-
lepší po odehrané základní skupině 
zasáhly do bojů o medaile. finále 
mezi Slovenskem a Rakouskem 
skončilo v základní hrací době 1:1 
a v penaltovém rozstřelu měli přes-
nější mušku Rakušané, kteří se stali 
vítězem celého turnaje. Slavnostní 
vyhlášení a předání pohárů proběh-
lo po bohaté večeři v hotelu Vinař 
v Kurdějově. Následovalo udělení 
individuálních cen: nejlepší hráč 
z Maďarska, nejlepší brankář z Čes-
ké republiky (Jan Machek), nejlepší 
střelec z Itálie a cenu fair play získal 
tým anglie – Eurostar. Celkové po- 
 řadí bylo následující: 1. Rakousko, 
2. Slovensko, 3. Česká republika, 
4. Maďarsko, 5. Itálie, 6. Švýcarsko, 
7. francie, 8. anglie – Police, 9. Bel-
gie, 10. anglie – Eurostar.
 JAn MACHeK, sTAnIslAV TRoJAn

přestavba v  Ústí nad  
orlicí je seškrtaná
V čísle 16 jsem si přečetl článek 
o propustnosti tratí. Mám ovšem 
výhradu k tomu, že se odstraňují. 
Jedno výrazné hrdlo se naopak 
vytvořilo přímo ve stanici Ústí nad 
orlicí. Momentálně probíhá pře-
stavba tohoto uzlu a už pomalu 
vylézají na povrch nešvary, hlavně 
způsobené nesmyslnými škrty. Ve 
stanici byla vypuštěna 5. staniční 
kolej, což podle mě zapříčiní stanici 
totálně nepropustnou pro nákladní 
vlaky. Takže nákladní vlak přijíždějí-
cí do stanice od Brandýsa nad orlicí 
bude poslán křížem na letohrad-
skou stranu (sudé koleje za bývalou 
výpravní budovou), neboť se výprav- 
čí z dopravních důvodů nebude chtít 
připravit o nástupní hranu u 3. sta-
niční koleje. To způsobí, že se bude 
při příjezdu a hlavně odjezdu hlídat 
průchodnost v obou směrech (pře-
jíždění vlaků křížem přes hlavní 
koleje). Při odjezdu vlaků z letohrad-
ské strany staré budovy vznikne 
rekonstrukcí strmé stoupání, kdy se 
norma sníží asi o 400 tun. Dále jsou 
spojkové koleje mezi hlavními kole-
jemi až před zastávkou Ústí nad 
orlicí město a jízda přes ně je maxi-
mální rychlostí 60 km/h. Vlak, i kdy-
by se mohl rozjet, se tedy stejně 
povleče i do prvního oddílu 60 km/h. 
a protože mezi stanicemi Ústí nad 
orlicí a Dlouhá Třebová jsou nyní jen 
dva oddíly, výpravčí v Dlouhé Třebo-
vé nenechá pomalu jedoucí vlak 
dojet na Parník, ale vyhne ho opět 
ve své stanici. 

ale zpět k tématu škrtů v nákla-
dech. Ve stanici se příliš nenaklá-
dalo a nevykládalo zboží. Při analý-
ze se ovšem nehovořilo o důvodu. 
Nenakládalo se, protože se na 
nádraží nedostala velká nákladní 
auta. Most u Mendriku byl příliš níz-
ký. Dnes je tam most po rekon-
strukci pěkně vysoký, ale u rampy 
dlouhé na jeden vagon se toho asi 
moc nevyloží. a další nesmysl – 
uprostřed kolejí vznikne velký pro-
stor, ale odstavné manipulační kole-
je, kam by dopravce odstavil loko-
motivu, tu nenajdete. ani výtažná 
kolej se do projektu nevešla, využí-
vá se zaústění vojenské vlečky. Pak 
tu máme také zastřešení nástupišť. 
Už si mne ruce jedna ze soukro-
mých firem, která doposud prová-
děla zimní údržbu. Při zastřešení 
pouze podchodů a na zbytku nástu-
pišť bude práce habaděj. Hlavně 
jsem zvědavý, jak se každému po 
rekonstrukci bude líbit stará a opuš-
těná výpravní budova uprostřed 
nádraží. Někde jsou možná nádraží 
předimenzovaná, v Ústí nad orlicí 
ale lze hovořit o velkém průšvihu. 

 MIRoslAV BoHUněK

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

Vlakvedoucí Ditu Sedláčkovou lze běžně potkat na mezinárodních spojích EuroCity a v poslední době 
stále více na vlacích railjet, které spojují českou a rakouskou metropoli. Co ale většina lidí ve vlaku ani 
netuší, je hobby této sympatické dámy, která se věnuje náročnému, ale nádhernému sportu, kterým 
není nic menšího než tenis, v němž sklízí i řadu úspěchů.

V době konání konkurzu 
na vlakový doprovod 
Pendolin z Prahy do 
Bratislavy jsem zrovna 
s kolegou studovala 
druhou školu při 
zaměstnání. tehdy jsem 
si řekla, že nejdřív škola, 
potom Pendolina. 

Železnice a tenis,
dvě vášně jedné vlakvedoucí

že můžu být u začátku vozby moderních 
evropských vlaků s vysokým standardem. 
Je to můj další splněný sen,“ dodává. 

Tenis je hobby číslo jedna
Tenisovou raketu poprvé Dita Sedláčko-
vá vzala do ruky před šestnácti lety, kdy 
se rozvedla. Našla si nového partnera, 
s nímž chtěla zkusit sport, který předtím 
ani jeden nedělali. Volba padla na tenis. 
„Měli jsme velké štěstí, že koncem de-
vadesátých let na dvorcích břeclavské-
ho Slováckého tenisového klubu, které-
ho jsem členkou, byla velmi dobrá parta, 
a tak jsme měli spoustu soupeřů, hrály se 
urputné mače, pořádaly kamarádské tur-
naje. A také jsem se začala zúčastňovat 
i železničářských celostátních utkání.“ 

Dita Sedláčková se v současnosti zú-
častňuje takzvaných veteránských tur-
najů Českých drah „Master's of tenis“, 
které jsou rozděleny do různých kate-
gorií. „Ráda si zahraji i čtyřhry. Napří-
klad s vrchním přednostou DKV Brno 

Zdeňkem Průšou jsme si v zimě střihli 
krásný zápas, který neměl chybu. 
Tenis je krásný v tom, že se v pod-
statě člověk neustále učí a do jis-

té míry se pořád zlepšuje. Jen tak 
mimochodem, inženýr Průša organizu-
je již mnoho let také soutěž družstev 
Mistrovství ATS Podluží, což je soutěž 
neregistrovaných hráčů, které jsem se 
v předešlých letech zúčastnila se svými 
kamarádkami. Jednou jsme zvítězily 
a v několika ročnících jsme se umístily 
na druhém a třetím místě. Letos soutě-
žíme v kategorii smíšených družstev. Aby 
byl člověk v tenisu dobrý, musí trénovat 
alespoň dvakrát za týden. Pochopitelně 
po dle počasí a rozpisu služeb v práci. Pro-
to si s partnerem vozíme tenisové rakety 
skoro pořád s sebou, třeba i na dovolené,“ 
popisuje svou vášeň Dita Sedláčková. 
 MARTIn HARÁK

Když se na základní škole malé Dity 
ptali, čím by chtěla být, odpovída-
la, že buď žokejem, nebo průvodčí. 

Žokej nevyšel, tak si šla po absolvování 
devítiletky splnit svůj druhý sen. „Bude 
to znít jako klišé, ale na dráhu jsem vlast-
ně chtěla jít od malička. Žokej mě minul 
a moje dětská láska ke koním zůstala jen 
v platonické rovině. Zato průvodčí jsem 
dotáhla do konce. Baví mě práce s lidmi 
a cestování, což je asi základ pro toto po-
volání. A navíc mě asi hodně ovlivnila 
moje babička, která byla železničářkou,“ 
vypráví Dita Sedláčková.

Veselé začátky
Po absolvování dnes již neexistujícího 
železničního učiliště v Jimramově na-
stoupila k „jízdě“ jako průvodčí na osob-
ní vlaky v Břeclavi. „V té době se grafi-
kon měnil vždy v květnu a já nastoupila 
do činné služby na začátku roku. Nafa-
sovala jsem jízdní řád a všechny opravy 
do něj, jenomže se mi nechtělo všechna 
ta číslíčka opravovat. A tak jsem „chyt-
ře“ nalepila něco z růžových, něco ze ze-
lených a něco z modrých oprav, jen tak 
halabala. Vypadalo to pěkně barevně, 
ale hned při první kontrole vše prasklo, 
protože pan revizor měl samozřejmě 
bystré oko a můj podvod odhalil. Tak se 
od té doby snažím opravovat poctivě,“ 
směje se sympatická vlakvedoucí. 

pendolina jí nevyšla,  
tak to zkusila u railjetů
Ditu Sedláčkovou neminula ani Pendoli-
na, i když na nich vlastně v pravidelném 
provozu nejezdila. Když přišly do Česka 
první jednotky Pendolino, Domovská 
stanice vlakových čet Břeclav zabezpečo-
vala personální obsazení při zkušebním 
provozu z Prahy do Děčína. Dita Sedláč-
ková říká, že byla se svými kolegy k ruce 
i technikům a společnými silami se jim 
dařilo vychytávat různé dětské nemoci. 
„V době konání konkurzu na vlakový do-

provod Pendolin z Prahy do Bratislavy 
jsem zrovna s kolegou studovala druhou 
školu při zaměstnání. Tehdy jsem si řek-
la, že nejdřív škola, potom Pendolina. Je-

nomže když jsem školu dokončila, do-
provod Pendolin přešel do Ostravy. Proto 
jsem si již nenechala ujít letošní konkurz 
na railjety, kde jsem uspěla, a raduji se, 

DITA seDlÁČKoVÁ
Po zakončení učebního oboru želez-
ničář-železničářka na SoUŽ Jimra-
mov nastoupila v roce 1988 v Břec-
lavi jako průvodčí osobních vlaků 
a o něco později i rychlíků. V roce 
1990 složila zkoušku na vlakvedoucí 
osobní dopravy a po absolvování 
výběrového řízení začala doprová-
zet vlaky EuroCity. V letech 1995 až 
1998 studovala Střední průmyslo-
vou školu Edvarda Beneše v Břecla-
vi, obor zasilatelství, a následně ješ-
tě v letech 2005 až 2008 soukro-
mou střední odbornou školu v obo-
ru podnikání. V roce 2014 úspěšně 
absolvovala konkurz na doprovod 
vlaků railjet. Nyní pracuje jako vlak-
vedoucí RP ZaP Brno, DSVČ Břeclav.

foTo AUToR
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090


