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MARKETINGOVÝ ÚSPĚCH. Reklamními kampaněmi přibližujeme naše služby zákazníkům. Dosavadní akce přinášejí ovoce, na konci 
června se meziročně zvýšil počet cestujících o 55 tisíc. Navíc v 1. pololetí vzrostly tržby o 3 procenta. FOTO MICHAL MÁLEK
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Na jízdních kolech
podél hranic

Soutěž o nejhezčí
dětský obrázek

Jak Železničář
vychází v srpnu

CityElefant
po jedenapadesáté

Pro prázdninový výlet 
na kolech v česko-ra-

kouském pohraničí mohou 
zájemci využít Sport Kar-
tu Vltava – Dunaj. Ta umož-
ňuje během čtyř dnů cesto-
vat po vybraných jihočes-
kých a hornorakouských 
tratích včetně kola za cenu 
od 214 korun (8 eur). Jízden-
ka lidem umožňuje vyra-
zit na okružní výlet v oblas-
ti mezi Českými Budějovi-
cemi a Lincem. Část trasy 
mohou absolvovat vlakem, 
část na kole. Přeprava jízd-
ního kola je totiž se Sport 
Kartou zadarmo. Výhod-
nou nabídku pro cestující 
připravily České dráhy spo-
lečně s Rakouskými spolko-
vými drahami. Karta platí 
pouze ve 2. vozové třídě.

České dráhy v rámci Ju-
nior programu vyhlá-

sily dětskou soutěž o nej-
hezčí obrázek nebo příběh 
o cestování vlakem o prázd-
ninách. Soutěž běží od čer-
vence do 15. září. Dne 
26. září na Den železnice 
vyhlásí České dráhy vítěze.
Vaše díla zasílejte do 15. září
na adresu: České dráhy, 
a. s. – Generální ředitelství, 
Oddělení marketingového 
servisu, nábřeží L. Svobody 
1222, 110 15 Praha 1. Heslo 
na obálce: Prázdniny a ces-
tování vlakem.

Upozorňujeme naše 
čtená ře, dopisovatele 

a inze renty, že v měsíci srp-
nu Železničář jedenkrát ne-
vyjde. Příští týden vychá-
zí číslo 31 ve čtvrtek 6. srp-
na, následující číslo 32 se 
ale u vás objeví nejdříve až 
20. srpna. Abychom moh-
li včas zveřejnit vaše infor-
mace, pozvánky na akce či 
inzertní sdělení, je třeba 
texty a další předlohy včas 
doručit do redakce.

(red)

Společnost Škoda Vagon-
ka předala 23. července 

Českým drahám již 51. jed-
notku CityElefant. Tento-
krát je určena pro provoz 
v Moravskoslezském kra-
ji. Posílí zde již tři soupra-
vy, které v regionu zajišťu-
jí spojení Opavy s Ostravou 
a Českým Těšínem na lin-
ce R1. České dráhy počíta-
jí ještě s rozšířením ostrav-
ských „elefantů“ o dvě sou-
pravy do konce roku. Výhle-
dově budou nové jednotky 
nasazeny i na frekventova-
né lince S1. 

krátce

usměvavá tvář 
z Pendolina
Stevardka Petra Klohnová 
se nedávno starala o Johna 
Malkoviche. STRANA 3

Když vlak měří 
pár centimetrů
Modelová železnice 
má své příznivce po celé 
Evropě. STRANA 5

Modernizace
na IV. koridoru
Cestujícím slouží dalších 
12 km dvoukolejné trati 
v jižních Čechách. STRANA 4

Tento materiál vychází 
s největší pravděpodobnos-
tí z interní zprávy ČD, kte-

rá byla připravená pro tehdejší-
ho předsedu dozorčí rady Zdeňka 
Žáka. Tomu byla zpráva jako je-
diné osobě dokumentačně předá-
na. Jedná se o interní materiál, 
který detailně popisuje jednotli-
vé položky marketingového roz-
počtu v loňském roce a který byl 
připraven právě za účelem dokla-
dování transparentnosti jednot-
livých výdajů. Dozorčí rada vza-
la zprávu na vědomí 17. června.

České dráhy mají podezře-
ní na spáchání trestného činu. 
Poskytnutím tohoto materiálu 
externí straně totiž mohlo do-
jít k úmyslnému poškození spo-

lečnosti. České dráhy se obávají 
zneužití tohoto dokumentu pro-
ti vedení společnosti. Z důvodu 
existence podezření na spáchá-
ní trestného činu zvažují ČD po-
dat na Polici ČR trestní oznámení 
na neznámého pachatele. 

Změny v koncepci
Do roku 2007 neexistoval na Ge-
nerálním ředitelství ČD úsek pro 
marketing. Všechny marketin-
gové aktivity byly prováděny pod 
různými organizačními složkami 
firmy, nebyly centrálně sledová-
ny a jednotlivé úseky je platily ze 
svých rozpočtů. Navíc velká část 
nákladů na marketing byla dlou-
hodobě nasmlouvána předchozím 
vedením ČD i pro rok 2008.

Právě proto se nové vedení roz-
hodlo dotvořit samostatný úsek 
marketingu, k čemuž došlo 
v průběhu loňského roku. Smys-
lem je právě konsolidace nákladů 
na marketing napříč ČD, trans-
parentní nakládání s penězi, 
účinná kontrola výdajů a vytvo-
ření jednotné komunikační stra-
tegie společnosti. Navíc jsem na-
řídil audit smluv a jejich násled-
nou revizi. 

Boj o důvěru veřejnosti
Úterní vydání deníku 
Blesk uveřejnilo 
materiál týkající se 
marketingových výdajů 
Českých drah. Článek 
považuji za manipulaci 
s veřejným míněním 
a zvažuji právní kroky.

Mediální útok, 
nebo fraška?
Chování zástupců 
společnosti Student 
Agency považuji 
za více než podivné.

Ještě před uzavřením pří-
jmu nabídek na provozo-

vání Jizerskohorské dráhy 
na Liberecku firma Student 
Agency odstoupila z výbě-

rového řízení. Její zástup-
ci pak v médiích tento ná-
hlý krok vysvětlovali násle-
dujícím způsobem: „Posled-
ní dva týdny nás soustavně 
varují, že dumpingová cena 
Českých drah bude opět vý-
směchem rovné soutěži. 
Na takové frašce se nebude-
me podílet. Poslední týden, 
čtrnáct dní jsme dostávali 
informace, že České dráhy 
půjdou do velmi vysokého 
dumpingu, a ačkoliv jsme 
měli nabídku připravenou 
se vším všudy, tak jsme se 
včera rozhodli s naším fran-
couzským partnerem, že 
nabídku nepodáme.“ 

Jak se ale ukázalo, zmí-
něný francouzský part-
ner, firma Keolis, o ničem 
neví. Předseda představen-
stva a generální ředitel Mi-
chel Bleitrach ve svém dopi-
su generálnímu řediteli ČD 
Petru Žaludovi píše: „Chtěl 
bych Vás ujistit, že důvo-
dy, které společnost Keolis 
vedly k odstoupení od na-
bídkového řízení, nesou-
visejí s obchodní činnos-
tí Českých drah týkající se 
této nabídky. Výše uvede-
ná prohlášení nebyla uči-
něna v dohodě se společnos-
tí Keolis.“ 

Pak je tedy otázkou, co 
bylo skutečnou příčinou od-
stoupení Student Agency 
z tendru a co chtějí její ma-
nažeři mediálními útoky 
na České dráhy zakrýt.

KATEŘINA ONdERKOVÁ
Vedoucí skupiny
dopravy, 
RCP Brno
Určitě jízdenka 
SONE+PKP, kte-

rá slouží pro víkendové ces-
tování do polského příhra-
ničí.

JAN KuX
Právník,
SdC Brno
Preferuji e-Liš-
ku, která je vý-
hodná hlav-

ně pro toho, kdo jezdí mezi 
krajskými městy a navíc 
umí platit přes internet.

MOJMíR KREJČIŘíK
Ředitel
firmy ÚVAR
Zaujala mě jed-
nodenní jízden-
ka Regionet+DB, 

která platí částečně v Čes-
ku, ale i na určených ně-
meckých tratích. Využije-
me ji s přáteli, s nimiž plá-
nujeme výlet na kolech 
z Pasova do Vídně. (mh)

Jaká zvýhodněná
jízdenka vás oslovila?

anketa

Stanice, kde se všichni cítí dobře

Do konce loňského roku 
v Novosedlech pravidelně 
křižovaly vlaky. Se zave-

dením Integrovaného dopravní-
ho systému Jihomoravského kra-
je (IDS JK) tuto funkci s výjim-
kou dvou ranních vlaků převzaly 
stanice v centrech IDS JK Miku-
lov a Hrušovany nad Jevišovkou. 
Za den tu v obou směrech odba-
ví třicet osobních vlaků, přičemž 
první jede o půl páté ráno, po-
slední půl hodiny před jedenác-
tou v noci. Proto mají zavedené 
ranní a odpolední směny.

Jezdí tu i dva pravidelné ná-
kladní vlaky se štěrkem na vý-
luky v trati Hrušovany nad Jevi-

V polovině cesty 
z Břeclavi do Znojma 
je stanice Novosedly. 
Nástupiště tu zdobí 
rozkvetlé muškáty, 
nechybí ani výpravčí 
s červenou čepicí.

Náklady na marketing pro le-
tošní rok budou ve srovnání s loň-
ským rokem nižší o 107 milionů 
korun. Zásadní úspory v marke-
tingu jsou možné zejména díky 
tomu, že nám aktuálně dobíha-
jí některé dlouhodobé smlouvy 
a projekty naplánované v minu-
lých letech, ve kterých již nebu-
deme pokračovat. Restrukturali-
zace marketingového úseku do-
sud přinesla úsporu 17,5 procen-
ta pracovních míst.

V článku uveřejněném v dení-
ku Blesk jsou současně účelově 
vytaženy některé položky, které 
jsou prezentovány jako rozhazo-
vání peněz. Tyto výdaje přitom 
byly učiněny buď v závažné kri-
zové situaci nebo za účelem dal-
šího prodeje.

Výdaje mají svůj účel
Co se týče výdajů na vrtulník, 
tento způsob dopravy byl objed-
nán pro urgentní cestu vedení 
společnosti do Studénky na mís-
to nehody vlaku EuroCity. Byl 
to jediný způsob, jak manage-
ment na místo nehody s oběťmi 
na lidských životech rychle do-
stat. U nákupu bonbonů a sví-

šovkou–Brno. „Nákladní dopra-
va byla intenzivnější, když se vo-
zil štěrk z Rakšic na koridor. Ale 
pro cargo bude trať významná 
i v příštím grafikonu, protože 
kvůli intenzivní osobní dopravě 
je úsek Brno–Střelice pro náklad-
ní vlaky problematický,“ vysvět-
luje výpravčí Hana Bravencová, 
jedna z devíti zaměstnanců tvo-
řících personál stanice.

Ráj pro cykloturisty
Po železniční průmyslovce přes 
rok působila v Břeclavi jako tele-
grafistka. V té době ještě tanči-
la v břeclavském folklorním sou-
boru Podlužan a osmihodino-
vé směny jí vyhovovaly. V roce 
1979 vyměnila místo 
v Břeclavi za vý-
pravčí v Novosed-
lech. Bydlí v ne-
dalekém Březí, dojíždí vlakem 
a v létě, když prý cítí potřebu udě-
lat také něco pro zdraví, i na kole.

Stanice se nachází v rekreační 
cyklistické oblasti, vlakem pro-
to jezdí i mnoho cykloturistů, 

takže tu o cestující nemají nou-
zi. Ve Znojmě a Břeclavi jsou také 
půjčovny kol, která se mohou vra-
cet i v Hrušovanech nad Jevišov-
kou. Většina cykloturistů má ale 
svůj bicykl. Lákavé jsou projížď-
ky lagunami či návštěva valtic-
ko-lednického areálu.

Zaměstnanci přispívají 
na zkrášlování nádraží
„Staničku se snažíme zvelebovat, 
aby se u nás všichni cítili dobře. 
Škoda, že nám tady už dvacet 
let straší obrys pěticípé hvězdy 
na průčelí výpravní budovy. Ale 
na opravu fasády náš drobný fond 
nestačí,“ směje se Hana Braven-
cová a pak popisuje, jak všichni 
přispívají na to, aby si mohli kou-
pit muškáty ke zkrášlení nástu-
piště. Anebo pořídit lak k natření 
plotu, barvy na vylíčení doprav-
ní kanceláře a čekárny i popína-
vý břečťan pro zamaskování zašlé 
fasády. A také vyzdobit čekárnu 
na Vánoce, Velikonoce nebo du-
šičky. Jen ten relikt z dob minu-
lých je stále zlobí. IVAN SKuLINA

ROBERT 
ČERNÝ
Ředitel
Odboru 7

Sleva 100 Kč
pro držitele In-karty
na hudební festival
O2 Sázavafest 2009.

ček je třeba uvést, že tyto polož-
ky byly pořízeny za účelem dal-
šího prodeje a byly také násled-
ně zaplaceny zákazníky. 

Výroční materiály musí ČD 
jako akciová společnost vydávat. 
Ceny za pořízení oficiálních foto-
grafií určených právě pro tyto ma-
teriály jsou zcela běžné. Stejné fo-
tografie pořizují standardně další 
společnosti – i ve vlastnictví státu.

Nenecháme se vydírat
České dráhy nesouhlasí s tím, 
aby byly ze strany deníku Blesk 
vydírány manipulativním zve-
řejňováním informací, které jsou 
vytržené z kontextu a které za ji-
ných okolností mají své standard-
ní odůvodnění. Deník Blesk již 
dříve ČD avizoval, že hodlá při-
pravovat tento materiál a zveřej-
ňovat ho po dobu několika dní. 
Šance, že tyto noviny nebudou 
k ČD přistupovat a priori nega-
tivně a že naše společnost dosta-
ne prostor svůj postup obhájit, je 
ale mizivá.

PETR ŽALudA 
Autor je generální ředitel

a předseda představenstva
Českých drah.
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Když vítězí lidské dobro

Po celodenní soutěžní pro-
jekci v budově České televi-
ze na Kavčích horách jsme 

se 14. července dozvěděli výsled-
ky. Nezisková společnost Winton 
Train zde vybírala mezi pracemi 
studentů ve věku od 15 do 26 let. 
Zadání bylo následující: lidskost, 
slušnost a dobré skutky.

Do finále se dostalo 
dvacet studentů
Projekt si klade za cíl inspirovat 
mladé lidi výjimečným skutkem 
Nicholase Wintona, britského 
makléře a humanitárního pra-
covníka, který v roce 1939 zachrá-
nil 669 převážně židovských dětí 
z území nacisty ohroženého Čes-

koslovenska tím, že jim zajistil 
odjezd vlakem do Spojeného krá-
lovství. Jeho životní příběh také 
připomenul režisér Matej Mináč 
ve filmu Všichni moji blízcí.

Ze třiceti devíti došlých prací 
poslala odborná porota do finále 
dvacet děl ze čtrnácti zemí včet-
ně Jihoafrické republiky, Bělo-
ruska, Izraele, Spojených států 
amerických, Nizozemska nebo 
České republiky. Nakonec vyhrál 
Peng Wan z USA a jeho film My 
Thanksgiving. Na druhém a tře-
tím místě skončili Chris Norton, 
resp. Heidi Liane Hasbrouck 
(v obou případech z Velké Britá-
nie). Všichni tři ocenění studen-
ti mají možnost jet Winton Tra-
inem z Prahy do Londýna v ter-
mínu 1.–4. září. 

Odborná porota měla doslo-
va hvězdné složení: Ivan Passer, 

Společnost Winton 
Train rozhodla 
o vítězích soutěže pro 
studenty filmových 
a uměleckých škol 
nebo škol, které 
vyučují filmovou 
tvorbu. Téma znělo: 
Inspirace dobrem.

Absurdní, bohužel ne ko-
miksový příběh, násle-

doval po zveřejnění zprá-
vy, že České dráhy připravi-
ly pro děti nové interaktivní 
webové stránky. Lidové no-
viny označily záměr ukázat 

zákulisí železnice za bizar-
ní, webové stránky takřka 
rozcupovaly a k tomu při-
daly řadu zkreslených a ne-
pravdivých informací o ten-
dru na opravy kolejových 
vozidel. Virtuální Pepa 
zkrátka dostal v den své pre-
miéry nespravedlivý políček 
z reálného světa. 

Jen pro úplnost. 
Hlavní postavou stránek 
www.pepazdepa.cz je kluk 
Pepa. Jeho tatínek pracu-
je jako strojvedoucí a vez-
me syna s sebou do prá-
ce. A Pepa poznává, jak to 
u táty v zaměstnání vypa-
dá. Prohlédne si depo, po-
dívá se do lokomotivy. Jeho 
prostřednictvím děti mů-
žou rozjet třeba zmíně-
nou lokomotivu.Virtuálně. 
Jako. To je jasné. Je to vlast-
ně jediná možnost, jak si 
to děti, ale i dospělí můžou 
vyzkoušet. To je právě nej-
větší výhoda internetu. Lze 
dělat věci, ke kterým bys-
te se v reálném světě nedo-
stali. Řídit mašinu, formu-
li nebo pilotovat letadlo. 
A zjistíte, jestli vás to zají-
má a baví. 

Za prvních pět dní se 
na Pepu podívalo 2 600 
lidí. Zkuste to taky! Vez-
měte na klín syna nebo 
dceru, vnuka nebo vnučku 
anebo sami rozjeďte loko-
motivu.

Pepa z komiksu 
řídí mašinu
Nová propagační 
kampaň ČD 
zaměřená na malé 
děti se stala terčem 
nespravedlivé kritiky.

In-karta bude
pro žáky zdarma
Deník Mf Dnes ve čtvrtek  
23. července zveřejnil nabídku 
ČD pro studenty Středočes-
kého kraje.

Žáci, kteří bydlí a záro-
veň studují ve Středočeském 
kraji a jezdí do školy den-
ně, budou moci od září ces-
tovat do školy zdarma. Zís-
kají také bezplatně In-kartu 
ČD. Díky ní budou mít děti 
levnější cestování i v době 
víkendů a prázdnin. Je to 
poprvé, kdy bude jízdné 
na přesnou trasu nahrané 
na elektronických kartách. Sportovní svátek profesionálních hasičů

pro vásmluvčí čd

z médií

Již XXXVIII. ročník Mistrov-
ství České republiky v po-
žárním sportu družstev Ha-

sičské záchranné služby ČR se 
uskutečnil 24. a 25. června v Tře-
bíči. Za podnikové hasiče soutě-
žilo družstvo Hasičské záchran-
né služby Správy železniční do-
pravní cesty. 

Čtyři soutěžní disciplíny
Celkem závodilo 15 družstev: vždy 
po jednom z každého kraje (včet-
ně hl. m. Prahy) a HZS SŽDC jako 
jediný zástupce „podnikových“ 
profesionálních hasičů. V Třebí-
či se tato sportovní akce konala 
již podruhé. Poprvé to bylo v roce 
2002, kdy se jednalo o 31. ročník 

této soutěže. Loni se mistrovství 
konalo v Pardubicích.

První den proběhly disciplí-
ny jednotlivců, a to 100 m překá-
žek a výstup do 4. podlaží cvičné 
věže. Jako nejlepší z družstva HZS 
SŽDC se v prvně jmenované kate-
gorii umístil na 25. místě Roman 
Snášel časem 17,27 s a na 43. mís-

V Třebíči se odehrály 
závody hasičských 
družstev. Tým hájící 
barvy SŽDC skončil 
na slušném sedmém 
místě z patnácti.

tě Václav Mikyska časem 17,82 se-
kund. Ve výstupu na věž se nejlé-
pe umístil s časem 15,06 s na 12. 
místě Václav Mikyska.

Druhý den se za velice proměn-
livého počasí uskutečnily další 
dvě disciplíny: štafeta 4 x 100 m 
s překážkami a požární útok. 
Ve štafetách, kdy se překonával 

Bouřky omezily 
provoz na kolejích
Všechna média během čtvr-
tečního večera a v průběhu 
pátku informovala o problé-
mech na železnici po velkých 
větrných smrštích a lijácích. 
Vlaky ČD nabíraly hodinová 
zpoždění.

Při bouřce doprovázené 
silným větrem ve čtvrtek 
odpoledne a večer popadaly 
stromy na několik železnič-
ních tratí v Praze a Středo-
českém a Libereckém kraji. 
Nejhorší situace po čtvrteč-
ní bouřce byla v úseku Ko-
lín–Velim, kde uvízly stov-
ky lidí ve vlacích i na ná-
dražích. Odstraňování škod 
probíhalo během celého 
pátku. Rychlovlak Pendoli-
no v Kolíně narazil do pře-
pravního vozíku, jenž vichr 
převrátil na koleje. Na be-
rounské trati u Dobřicho-
vic najel rychlík do stromu 
spadlého na trať. Naštěstí 
se nikdo nezranil.

ŽIJíCí OSOBNOST. Britský humanista Nicholas Winton zachránil 
v roce 1939 životy stovky nevinných dětí. FOTO TOMÁŠ MALINOVSKÝ

Komunikace 
bez cenzury
Internetová adresa 
KNPSEK@gr.cd.cz, 
o které Železničář
psal již v čísle 21, 
našla ohlas.

V  rámci své kance láře 
jsem nechal zřídit 

e-mailovou adresu, na kte-
rou může kterýkoli ze za-
městnanců Českých drah 
napsat své náměty, pros-
by nebo stesky, prostě infor-

mace z terénu, které se pak 
dostanou přímo ke mně. 
Jedná se vlastně o necen-
zurovaný pohled na názory 
„zdola“.

Přišlo již několik podně-
tů. Jeden z provozu se týkal 
vyřizování jízdních výhod 
pro důchodce a byl opera-
tivně vyřízen. Autor kritic-
ké připomínky byl již za dva 
tři dny spokojen. Velmi za-
jímavý podnět poslala jed-
na sekretářka z generál-
ního ředitelství. Je to reál-
ný námět pro zlepšení prá-
ce sekretariátů prostřed-
nictvím vytvoření kom-
plexního systému zaško-
lování v tom kterém úse-
ku. Do toho spadá i návrh 
na pravidelné, např. čtvrt-
letní setkání všech sekreta-
riátů, kde by se probraly no-
vinky, změny, nové meto-
diky práce atd. 

Zájem o tento způsob ne-
tradiční komunikace mě 
potěšil a jsem připraven ře-
šit i další podněty, kriti-
ky, připomínky. Rád bych 
věděl, co si lidé myslí, čím 
žijí, co je trápí. Je samozřej-
mě jasné, že všechno ne-
musí být stoprocentně prav-
divé, ale o to nejde. Ověřo-
vání patří k věci a nikdo ne-
bude postižen například 
za to, že jeho podnět vychá-
zel ze zkreslených nebo ne-
přesných údajů.

JAKé fIRMy SE  
POdíLEJí NA AKCI

Iniciátorem projektu jsou Čes-
ké dráhy. Roli hlavního part-

nera vykonává Česká televi-
ze. Mezi ostatní partnery akce 
patří například SŽDC, AŽD či 
ČD Cargo. Mediální podporu 
zajišťují vydavatelství Grand 
Princ a reklamní agentura Rail-
Reklam.

ZAJÍMAVOSTI 
Z MISTROVSTVÍ

1Pořadatelem bylo Minis-
terstvo vnitra – generál-

ní ředitelství HZS ČR a Hasič-
ský záchranný sbor kraje Vy-
sočina.

2Záštitu nad akcí převzal 
hejtman kraje Vysočina Jiří 

Běhounek za podpory měs-
ta Třebíče.

3Generálními partnery byly 
kraj Vysočina, město Tře-

bíč, Skupina ČEZ, Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra 
ČR a Hasičský sportovní klub 
Žďár nad Sázavou.

4Vstup pro diváky byl zcela 
zdarma.

5Část závodu přenášela 
ve čtvrtek 25. června v pří-

mém televizním přenosu sta-
nice ČT 4.

MEdAILISTI. V požárním útoku zvítězilo družstvo z Vysočiny, dru-
hý byl tým ze severní Moravy, třetí pak HZS SŽDC.   FOTO JIŘí BOuzEK

domeček, bariéra, kladina a pro-
vádí se hašení požáru, se štafeta 
HZS SŽDC s časem 60,35 s umís-
tila na 10. místě. Nový národní 
rekord vytvořila štafeta HZS Mo-
ravskoslezského kraje, a to ča-
sem 54,68 sekund. V požárním 
útoku družstvo HZS SŽDC ob-
hájilo loňské třetí místo časem 
23,95 s a potvrdilo tak, že s ha-
siči SŽDC se musí počítat v této 
disciplíně na medailové umístě-
ní. První místo obsadilo družstvo 
HZS kraje Vysočina (23,36 s) a dru-
hé HZS Moravskoslezského kraje 
(čas 23,87 s). 

Jaké bylo konečné pořadí
Celkově v součtu umístění bylo 
první družstvo HZS Moravsko-
slezského kraje se šesti body, dru-
há HZS Vysočina s osmi body, tře-
tí HZS Plzeňského kraje s jede-
nácti body. Družstvo HZS SŽDC 
obsadilo sedmé místo se 32 body, 
což je v silné konkurenci výbě-
rů HZS krajů dosud jeho nejlep-
ší umístění. BEdŘICH PECKA

PAVEL ŠVAGR
Náměstek 
generálního 
ředitele pro 
pers. záležitosti

ROzHOdOVÁNí. Členové odborné poroty, režiséři Jiří Menzel 
(vlevo) a Ivan Passer, měli jasného favorita. FOTO AuTOR

KTERé SNíMKy V SOuTĚŽI VyHRÁLy

Na první místo se probojo-
val Američan Peng Wan s fil-

mem My Thanksgiving. Na dru-
hém a třetím místě skončili zá-
stupci Velké Británie: Chris Nor-
ton s filmem Bradlin a Heidi 
Liane Hasbrouck se snímkem 
Where The Mind Is Without Fear 
(Velká Británie). Všichni tři fina-
listé získají finanční a věcné ceny 
a mohou se zúčastnit příští jíz-

dy Winton Trainem v září. Čestná 
uznání získali tito soutěžící: Ma-
tan Yair a David Cohen s filmem 
It Is Written In Your I. D. That 
I Am Your Father (Izrael), Ste-
ven Edell a Artem Zuev s filmem 
A Sons War (USA), Tess Lowen-
hardt za film Blossom (Nizo
zemsko) a Rebecca Lock za film 
Forgotten Siblings (Velká Bri-
tánie).

S  jEdNOu mALOu 
VidEOkAmEROu 
můžETE uděLAT 

VELicE dOBRÝ fiLm.

Jiří Menzel, Tomasz Pobóg Mali-
nowski a Jana Hádková. Za České 
dráhy byl soutěžním projekcím 
přítomen ředitel Odboru komu-
nikace Zbyněk Honys. Jaký film 
považovali za favorita a proč, 
na to jsem se zeptal režisérů Jiří-
ho Menzela a Ivana Passera. „Pro 
mě to byl právě vítězný film,“ říká 
Jiří Menzel, „protože byl takový 
bezprostřední, čistý, a nesnažil 
se prezentovat sám sebe. Bylo to 
zdánlivě neobratné, ale v tomhle 
případě neumělost nevadí, horší 
je umělost. Autor vyprávěl o dob-
rém příkladu, přesně podle zadá-
ní. Prostě reportáž o tom dobrém 
skutku, nic víc, a bylo to upřím-
né. Nic, co by překáželo, tam ne-
bylo. V jiných filmech už byla 
klišé.“ 

Vybalancovaný příběh
Ivan Passer měl stejného favori-
ta: „Snímek byl hrozně zajíma-
vý pro každého, kdo se chce za-
bývat filmem, protože dokazuje, 
že s jednou malou videokamerou 
může pouhý jeden člověk udělat 
velice dobrý film. Ten autor si to 
sám natočil a režíroval i udělal 
zvuk. Scénář je velice správně cí-
těný, obsahuje příběh a vztahy, 
struktura vybalancovaná, sledu-
je se tu několik charakterů, skoro 
sociologická studie Číňanů, kteří 
žijí ve Filadelfii.“

Výherci kromě zmíněné cesty 
Winton Trainem obdrží hodnot-
né ceny od partnerů akce a mož-
nost stáže ve významné mediál-
ní společnosti. Finanční odměna 
je udělována ve výši od 3 do 6 ti-
síc eur. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže a předání cen pro-
běhne v Národním muzeu v Pra-
ze v pondělí 31. srpna, v předvečer 
odjezdu Winton Trainu, na slav-
nostním shromáždění účastníků 
této cesty.  MARTIN NAVRÁTIL

RAdkA
PiSTORiuSOVÁ
Regionální 
tisková mluvčí 
Českých drah

Při povodních byli dispečeři v plném nasazení
Po otištění série článků, které 

se týkaly tragických povodní 
v Moravskoslezském kraji a v již-
ních Čechách, jsme v redakci do-
stali zprávy, že jsme málo psali 
o dispečerech. Vždyť právě jejich 
práce byla pro provoz na železni-
ci v kritické době extrémně důle-
žitá. Tak jsme se  za dvěma z nich 
vydali.

Lukáš Zástěra z Odboru provo-
zování osobní dopravy nám po-
tvrdil, že dispečeři byli při po-
vodních opravdu v plném nasa-

zení. Pokud v provozu nastane 
nějaká mimořádnost, je to totiž 
dispečer, který musí zajistit ná-
hradní řešení, které je co nejlep-
ší pro cestujícího. Velmi důleži-
tá je však spolupráce provozních 
zaměstnanců, především vlako-
vých čet, stejně tak jako podat co 
nejvíce a co nejpřesnějších infor-
mací. „Vlaková četa je oko dispe-
čera a dispečer je jejich hlavou. 
Pokud toto spojení nefunguje, 
nebo funguje špatně, tím hůře 
může dispečer pracovat na řeše-

ní nastalé mimořádnosti,“ vy-
světluje obrazně Lukáš Zástěra. 

„Krize nastala na noční směně 
ze 24. na 25. června. Okolo deváté 
hodiny večerní přišla zpráva o ne-
průjezdnosti stanice Polom. Zva-
žovaným odklonům vlaků přes 
Valašské Meziříčí však zasadila 
smrtelnou ránu zpráva o neprů-
jezdnosti úseku Hranice na Mo-
ravě–Hustopeče nad Bečvou 
na téže trati,“ popisoval situaci 
dispečer Marek Scholze. „Pak už 
se začaly přidávat lokálky v oko-

lí. V takové situaci má dispečer 
v podstatě svázané ruce a oproti 
přírodě nezmůže téměř nic,“ do-
končuje Scholze. 

V případě potřeby náhradní 
dopravy ujímají se úkolu regio-
nální dispečeři, kteří sídlí v Pra-
ze, Brně a Plzni. Ti mají za úkol 
objednat a koordinovat náhrad-
ní autobusovou dopravu. „V pří-
padě povodní však byla situace 
odlišná, autobusoví dopravci se 
mnohdy báli vyjet z obavy ze za-
topení,“ říká Lukáš Zástěra. 

Co se dá označit jako problém, 
je nedokonalé vybavení praco-
viště dispečerů příslušným soft-
warem, který by jim usnadňoval 
práci. „Jedná se o software na tří-
dění informací či hromadné in-
formování zaměstnanců provo-
zu. Spoustu věcí dělají dispeče-
ři téměř na koleně,“ vyjadřuje se 
k této problematice dispečer Zá-
stěra. A my dodáváme, že všichni 
dispečeři si za svou odpovědnou 
a náročnou práci zaslouží náš ob-
div a díky.  DAVID NAJDeKR



Poškození tratí povodně-
mi na severu Olomouc-

kého kraje byla rozhodují-
cí. Škody mezi Hranicemi 
na Moravě a Valašským Me-
ziříčím jsou výrazně men-
ší. Oprava poškozených tra-
tí probíhá na základě výbě-
rových řízení. Základní ter-
mín pro obnovení provozu 
u všech nesjízdných traťo-
vých úseků je 31. srpna.

V úseku mezi žst. Vápen-
ná a Žulová budou všechny 
prvky zabezpečovacího zaří-
zení uvedeny do původního 
stavu. V Žulové se pracuje 
na obnově od 20. července. 
Nyní se pročišťuje kolejový 
spodek. Výluka mezi Žulo-
vou a Vápennou od 27. čer-
vence je určena k vytrhá-
ní a znovupoložení výhybek 
na vápenském zhlaví, včet-
ně 300 m koleje, a opravě 
silnoproudých rozvodů a za-
ří zení. Oprava žst. Žulo-
vá včetně staničního zabez-
pečovacího zařízení skončí 
k 31. srpnu.

Pro úsek Žulová–Javorník 
ve Slezsku jsme připravili 
dva projekty: projekt opěr-
ných zdí a projekt zajištění 
mostních konstrukcí. Před-
poklad zprovoznění celého 
úseku je rovněž poslední-
ho srpna.

V úseku Jeseník–Mikulo-
vice byla vypsána veřejná 
soutěž. Je zde pomalá jíz-
da 20 km/h v délce 400 m. 
Obnovení traťové rychlos-
ti 50 km/h předpokládáme 
k 31. říjnu.

za prázdniny
bezpečnější

Do konce srpna 
sjízdné trati

Cílovou skupinou 
další propagační 
akce ministerstva 
dopravy byli tentokrát 
motorkáři.

Jak postupují opravy 
tratí na Jesenicku, které 
v uplynulých týdnech 
postihly záplavy?

OSLAVA KuTILSTVí. Momentka z výletu na hrad Karlštejn. Zasílejte vaše fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt. Každá zveřejněná fotka 
se stává výherní. Jako cenu získáte voucher v hodnotě 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar. FOTO JARKA BERNATíKOVÁ

doprava

odpovídá
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VÁcLAV 
jOhN
Ředitel
SDC SŽDC 
Olomouc

Pravidelná tisková kon-
ference k otázkám bez-

pečnosti silničního provo-
zu, která si dala jako motto 
„Prázdniny 2009 – bezpeč-
nější“, se uskutečnila 7. čer-
vence na ministerstvu do-
pravy. Velmi rizikovou sku-
pinou na českých silnicích 
jsou motocyklisté. Mají 
méně ochranných prvků 
a mnohdy přecení nejen své 
síly a schopnosti, ale stejně 
tak i sílu svého stroje. 

K nejčastějším příčinám 
vážných dopravních ne-
hod patří nedodržení vzdá-
lenosti, nesledování pro-
vozu před vozidlem či agre-
sivní jízda. Chyba však 
mnohdy není jen na straně 
moto cyklisty, ale i řidičů 
automobilů. Jde například 
o přehlédnutí rychle jedou-
cího motocyklisty či pozd-
ní aktivaci směrového svět-
la. Následky dopravních 
nehod často končí drastic-
kou smrtí.

„Ze statistik vyplývá, že 
nečastější obětí nehody je 
muž do 25 let, jehož moto-
cykl byl vyroben v letech 
2005–2008,“ řekla Zuzana 
Lisá z oddělní BESIP. Chy-
bou však podle ní je i nedo-
statečný výcvik. Následky 
nerespektování dopravních 
předpisů mohou být tra-
gické. Pokud tedy během 
cesty rádi děláte jiné věci, 
raději cestujte vlakem.

(dn)

foto týdne

Před nástupem na dráhu 
pracovala až v Izraeli, do-
volenou ale nejraději trá-

ví v evropských velehorách. Má 
ráda orientální tance a pilně na-
vštěvuje cizojazyčné kurzy.

 
Petro, jak dlouho už vlastně 
pracujete u ČD? 
U Českých drah jsem více než osm 
let. Po maturitě jsem osm měsíců 
pracovala v Izraeli na kozí farmě, 
pak jsem cestovala a po návratu 
z Izraele jsem nastoupila do Spor-
tu v Letohradě. 

Z Letohradu pocházíte, je to 
tak? Co ve vás zanechalo tam-
ní horské prostředí? 
Přesněji řečeno pocházím z Hem-
ží u Chocně, ale v Letohradě žiji už 
dvanáct let. Sport je jeden z mých 
způsobů relaxace. Dávám před-
nost především běhu, dále jízdě 
na kole či plavání. V zimě se ráda 
projedu na běžkách nebo podnik-
nu výlet na sněžnicích. Přibliž-
ně jednou za dva roky svou kondi-
ci také prověřím maratonem. Le-

tos to byl Pražský maraton. Sport 
je pro mne také přípravou na vy-
sokohorskou turistiku po evrop-
ských horách, neboť většinu své 
dovolené trávím aktivně právě 
na horách. Letos pojedu do Fran-
cie, přesněji do ledovcové oblasti 
Ecrins ve francouzských Alpách, 
a další část dovolené budu trávit 
ve francouzské oblasti Parc Natio-
nal de la Vanoise.

Co vás přivedlo k vaší součas-
né práci? 
Líbí se mi, že člověk není fixo-
ván stále na jednom místě. Rov-
něž mi vyhovuje možnost organi-
zovat si práci podle sebe, kdy ni-
kdo za mnou nestojí. A i po letech 
mi připadá každý den jiný.

Z Letohradu do Bohumína je to 
přece jen větší kousek cesty. Jak 
zvládáte dojíždění na směny? 
Jsem typ člověka, který potřebuje 
mít svůj vlastní prostor, takže do-
jíždění do Bohumína mi nevadí. 
Čtu si knížky, učím se, poslou-
chám hudbu nebo jen relaxuji. 

Moji blízcí mě dobře znají a pod-
porují mě.

Co vás přivedlo do týmu SC Pen-
dolino? 
O vlacích vyšší kvality jsem uva-
žovala již dlouho, ale neměla 
jsem odvahu se přihlásit na vý-
běrové řízení. Teprve minu-
lý rok jsem si uvědomila, že po-
kud budu dále otálet, nezkusím 
to nikdy. Tak jsem se tedy koneč-
ně přihlásila. 

Jste tam spokojená? 
Ano, velmi. Líbí se mi prostředí, 
ve kterém pracuji. Cestující jsou 
vstřícní a také mi připadá zají-
mavé potkávat ve vlaku různé 
národnosti. Nedávno jsem vez-
la do Ostravy dvanáct tibetských 
mnichů. 

Nedávno jste měla tu čest do-
provázet ve svém vlaku Johna 
Malkoviche. Jak na vás hvěz-
da takového formátu působila?
Pan Malkovich byl velmi milý 
a zdvořilý, prostě dokonalý gen-
tleman. Být v jeho blízkosti a sta-
rat se o jeho příjemnou cestu byl 
pro mě opravdu velký zážitek. Na-
víc díky spolupráci s rakouskými 
kolegy se nám podařilo vymezit 
panu Malkovichovi celý vůz 1. tří-
dy. On i jeho žena si jízdu v Pen-
dolinu velmi chválili a nepatrné 

zpoždění jim vůbec nevadilo. Ří-
kal mi, že má rád pana Václava 
Havla, Českou republiku již ně-
kolikrát navštívil, zná mnoho pa-
mátek a také plzeňské pivo. Oba 
však byli trochu unaveni, neboť 
již nějakou dobu navštěvovali 
různé festivaly v Evropě. V Pra-

ze se pan Malkovich nechal vy-
fotit a za příjemnou cestu stráve-
nou v našem Pendolinu mi podě-
koval.

Koho dalšího ze známých osob-
ností byste takhle ráda ještě 
potkala? 
Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, 
ale když se naskytla možnost do-
provázet pana Malkoviche, přija-
la jsem to, protože je to můj oblí-
bený herec.

Co byste vzkázala našim ces-
tujícím?
Aby nám zachovali přízeň a i na-
dále nechávali své vozy doma 
a jezdili vlakem.

DAVID NAJDeKR

Starala jsem se o Malkoviche
Členka stálého týmu stevardů SC Pendolino 
Petra Klohnová se nedávno starala o Johna 
Malkoviche během jeho jízdy z Vídně do Prahy. 
Věhlasný herec použil služeb Českých drah pro 
svou cestu na filmový festival v Karlových Varech.

PETRA kLOhNOVÁ
Stevardka SC Pendolino, 
DSVČ Bohumín

Po absolvování obchod-
ní školy v Chocni strávila 

osm měsíců v Izraeli na kozí 
farmě, po návratu domů pro-
dávala ve Sportu. Přes osm 
let pracuje pro České dráhy, 
v současnosti je členkou stá-
lého týmu stevardů SC Pen-
dolino.

Navštěvuje kurzy anglické-
ho a německého jazyka. Mezi 
její záliby patří zejména al-
ternativní, klasická a rocko-
vá hudba, četba romá nů, no-
vel a krásné lite ratury. Když 
má dostatek času, navště-
vuje kino, divadlo a tančí ori-
entální tance. Je vdaná, bez-
dětná.

Autobusy na lince z Pra-
hy hl. n. do Norimber-
ku Hbf budou jezdit v Ně-

mecku pod produktovou znač-
kou Expressbus, v České republi-
ce po značkou SC Bus. Autobusy 
doplní stávající vlakové spo jení 
a trasu urazí za 3 hodiny a 45 mi-
nut. České dráhy tak ve spolu-
práci s německým partnerem DB 
vstupují na trh dálkové autobuso-
vé dopravy integrované do systé-
mu železničních spojů. 

Cestující mají pohodlí
jako v Pendolinu
Linka bude v rámci ČD začleně-
ná do sítě spojů kategorie Super-
City a bude integrována do jízd-

ních řádů a tarifních nabídek 
DB i Českých drah. Její stanoviš-
tě budou v Norimberku i v Praze 
přímo na hlavním nádraží (sta-
noviště B2 ve Wilsonově ulici). 
Denně přitom pojede šest pří-
mých autobusových spojů v kaž-
dém směru. 

Autobusy nebudou cestou za-
stavovat v žádném jiném měs-
tě a jízdní doba bude díky vyu-
žití existujícího dálničního spo-
jení kratší než 4 hodiny. Moder-
ní autobusy SETRA provozované 
DB nabídnou zákazníkům špič-
kovou kvalitu cestování 1. i 2. tří-
dou, snack bar a toalety, stejně 
jako další palubní služby. 

Cena jednosměrné jízdenky 
ve 2. třídě je 48 eur, za 1. třídu 
obsahující v ceně jízdného bonu-
sové občerstvení zákazník zapla-
tí částku 78 eur. Vždy je třeba si 
zajistit i rezervaci místa. Cena 
jednosměrných elektronických 
jízde nek eTiket pro 2. třídu (do-
stupných přes internetový ob-
chod Českých drah nebo přes 
kontaktní centrum prostřednic-
tvím služby TeleTiket) je 26 eur. 
V souvislosti se zavedením této 

novinky budou v autobusech 
platit také speciální nabídky 
se zvýhodněnou cenou: Euro-
pa-Spezial od Deutsche Bahn.  
 
České dráhy rozšiřují  
své služby na trhu
Jízdní řád autobusů najdou ces-
tující na internetových strán-
kách www.bahn.de a www.vlak.
cz. U nás bude možné jízden-
ky zakoupit ve všech stanicích 
ČD s mezinárodními poklad-
nami vybavenými prodejním 
systémem UNIPOK a od 6. srp-
na jízdenky eTiket na eSho-
pu ČD (www.eshop.cd.cz) nebo 
přes Kontaktní centrum na lin-
ce 840 112 113 (ode dne vyhlášení). 
V tuto chvíli se prodalo již přes ti-
síc jízdenek. 

Z Prahy autobusy pojedou 
v pravidelném dvouhodino-
vém intervalu. První spoj vy-
ráží ráno v 7.30 h, poslední ve-
čer v 17.30 h. V opačném smě-
ru autobusy opět dodržují dvou-
hodinový interval, přičemž 
první spoj odjíždí z Norimber-
ku v 8.45 h a poslední v 18.45 h. 
Rozvoj autobusové dopravy dopl-

Od 9. srpna začne 
jezdit mezi Prahou 
a Norimberkem nová 
autobusová linka, 
kterou ve spolupráci 
s ČD zavádí 
německý dopravce 
Deutsche Bahn.

Co nabízíme: autobusy do Německa
ňující páteřní železniční dopravu 
je jedním ze strategických směrů 
dalšího rozvoje podnikatelských 
aktivit Českých drah. Tato lin-
ka, na které se budou ČD podílet 
jako partner Deutsche Bahn, je 
jednou z prvních vlaštovek napl-
ňování této strategie. 

Zřízení přímé autobusové lin-
ky Praha–Norimberk je současně 

dalším krokem v úzké zákaznic-
ké spolupráci obou dopravců. Ta 
se projevuje také v zavedení no-
vých cenově atraktivních nabí-
dek eTiket pro cestování mezi ČR 
a SRN od 1. července, a to na tra-
sách z Prahy či Brna do Hambur-
ku, Drážďan a na Rujánu. Z dří-
vějšího období existují tyto na-
bídky pro vlakové spoje do desti-
nací Berlín, Norimberk či Mni-
chov. RAdEK JOKLíK

1KOMfORT.
Moderní autobusy SETRA 

nabízejí špičkový komfort ces-
tování (pohodlné sezení, WC, 
občerstvení). Zákazníci by se 
zde měli cítit jako ve vlacích 
vyšší kvality.

2RyCHLOST.
Cesta z Prahy do Norim-

berku trvá pouze 3 h 45 min 
bez zastavení. Linka spojí cen-
tra obou měst.

3POČET SPOJENí.
Na lince je provozováno 

šest spojů denně v každém 
směru. Spoje jezdí v pravidel-
ných dvouhodinových inter-
valech. 

4CENA.
Cena jednosměrné jízden-

ky ve 2. třídě je 48 eur, v 1. tří-
dě 78 eur. Jízdné v 1. třídě 
zahrnuje občerstvení. Vždy 
je třeba zajistit si místenku.

VÝHOdy
NOVé SLuŽBy

PřiPAdÁ mi 
zAjímAVé POTkÁVAT 

VE VLAku RůzNé 
NÁROdNOSTi.

AuTOBuSOVÁ LiNkA 
BudE zAČLENěNA 

dO SíTě SPOjů 
SuPERciTy.



Další část 
IV. vysokorychlostního 
železničního koridoru 
byla slavnostně 
uvedena do provozu. 
Jedná se o 12 km 
dlouhý úsek mezi 
Táborem a Doubím 
u Tábora.

nová pěší lávka a silniční rozší-
řený most v Rokycanově ulici. 
V Táboře vyrostla dvě 350 metrů 
dlouhá ostrovní nástupiště a jed-
no boční, 60 metrů dlouhé. V že-
lezniční stanici Planá nad Lužni-
cí jsou zase dvě 220 metrů dlouhá 
nástupiště, jedno ostrovní a dru-
hé boční.

 
Protihlukové stěny 
a bezbariérový přístup
Pro usnadnění pohybu hendike-
povaných osob jsou bezbariérový-
mi přístupy vybavena nástupiš-
tě, podchody a výpravní budovy. 

Správa železniční dopravní 
cesty oficiálně ukončila vý-
stavbu další části sítě vyso-

korychlostních koridorů. O pro-
jektu s názvem „Modernizace 
trati Veselí nad Lužnicí–Tábor, 
I. část, Doubí u Tábora–Tábor“ 
podrobně informovala na tisko-
vé konferenci, která se konala 15. 
července v příjemném prostředí 
hotelu Dvořák v Táboře.

Mezi novináře tentokrát při-
šli náměstek generálního ředi-
tele SŽDC pro modernizaci dráhy 
Miroslav Konečný, ředitel stavby 
za Stavební správu SŽDC Ondřej 

Goepfert, ředitel sekce železnice 
OHL ŽS Josef Rezek, Lumír Pyszko 
za OHL ŽS (lídr sdružení zhotovi-
telů stavby), ale také starostka 
Tábora Hana Randová a starosta 
Plané Jiří Šimánek. Hlavní zprá-
va zněla: příslušný úsek byl bě-
hem modernizace zdvoukolejněn 
a nyní na něm mohou vlaky jezdit 
rychlostí až 160 km/h. 

Vybudovali nástupiště, 
zrušili přejezdy
Obnovy se dočkaly také želez-
niční stanice Planá nad Lužnicí 
a Tábor i zastávka Sezimovo Ústí. 
Cestující mají k dispozici pohodl-
né a bezbariérové přístupy k vla-
kům. V rámci stavby vznikla zce-
la nová zastávka s názvem Tá-
bor-Čápův Dvůr v km 79,208 se 
dvěma 140 m dlouhými nástu-
pišti. (Železničář o otevření za-
stávky již dříve informoval.) Tři 
přejezdy byly zrušeny a nahraze-
ny mimoúrovňovým křížením. 

V Sezimově Ústí byl místo pře-
chodu pro pěší zřízen nový pod-
chod. Další přejezd v km 80,377 
na Maredově vrchu nahradila 

V  pořadí čtvrtou odbor-
nou konferenci s ná-

zvem a mottem Propojení 
vědy s praxí pořádá 1. a 2. říj-
na v Brně v konferenčním 
sále Střední školy informa-
tiky a spojů firma KPM Con-
sult. Cílem má být přenos 
nejnovějších poznatků vý-
zkumu do praxe formou od-
borné diskuze o významu do-
pravní tele matiky v oblasti 
podpory udržitelného rozvo-
je dopravy v regionech se za-
měřením na městské a pří-
městské aglomerace doma 
a v zahraničí. Akce je urče-

na zastupitelům a pracovní-
kům státní správy a územ-
ní samosprávy, dopravcům, 
správcům dopravní cesty, pe-
dagogům vysokých škol, vý-
zkumníkům a dodavatelům 
telematických aplikací. Mezi 
témata konference patří na-
příklad ekonomika dopravní 
telematiky, přenos informací 
v dopravě, dopravní telemati-
ka v městské aglome raci a re-
gionální dopravě. Přihlásit 
se můžete do 15. srpna, další 
infor mace získáte na e-mai-
lové adrese kohl@kpmcon-
sult.cz.

Jak propojit vědu a praxi
Přípravují konferenci  o dopravní telematice

Firma počítá především s velkými projekty.

SŽDC otevřela další zabezpečovací zařízení.

Od prvního červencového 
týdne je v provozu nové 

přejezdové zabezpečovací za-
řízení v km 36,336 a 36,197 
na trati Kojetín–Valašské Me-
ziříčí v úseku Osíčko–Bystři-
ce pod Hostýnem. U přejez-
du v Bystřici pod Hostýnem 
(km 36,197) jde zejména o vý-
znamné zvýšení bezpečnos-
ti silničního provozu s ohle-
dem na poutní sezonu nej-
známějšího poutního místa 

Sv. Hostýn. Stavbu za 90 960 
korun v obvodu SDC Zlín pro-
jektovala přerovská projekční 
kancelář SB Projekt, realizo-
vala firma Signalbau a inves-
tovala SŽDC, Stavební správa 
Olomouc. 

Rekonstrukci 30 let staré-
ho přejezdového zabezpečo-
vacího zařízení vyvolalo pro-
vozní opotřebení a zvýšené 
nároky na bezpečnost provo-
zu na přejezdech.

Řidiči, pozor, bude přejezd

Podle Patricka Krona, ge-
nerálního ředitele spo-

lečnosti Alstom, se navzdo-
ry velmi náročnému prostře-
dí této společnosti podařilo 
získat uspokojivý počet zaká-
zek. V krátkodobém výhledu 
by měla poptávka po želez-
niční dopravě zůstat dobrá, 
počítá se s velkými pro jekty, 
z nichž některé pocházejí 
ze stimulačních balíčků. 
Alstom se bojí spíše delší-
ho rozhodování zákazníků 
na trhu s novými zařízeními 
na výrobu elektřiny, kde lze 
očekávat negativní dopad. 

Během 1. pololetí letošní-
ho roku získal Alstom objed-

návky za 4,8 miliardy eur, 
prodej vzrostl o 7 procent. 
Úroveň přijatých objedná-
vek v sektoru Power a Trans-
port je na úrovni druhé po-
loviny roku 2008 (ale men-
ší než začátkem roku, kdy byl 
objem zakázek vyšší). Hlav-
ní objednávky za období le-
den až březen 2009 zahrnují 
příměstské vlaky RER A v Pa-
říži, tramvaje a metro v Bra-
zílii, regionální vlaky v Ně-
mecku a zabezpečovací zaří-
zení v Číně a Španělsku. Výše 
tržeb u Transportu narost-
ly za 1. čtvrtletí o 3 procen-
ta na celkovou výši 1,4 mili-
ardy eur.

Alstom hlásí růst prodeje

druhá kolej do doubípartneři

stalo se
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Nové perony na pražském 
hlavním nádraží slou-
ží veřejnosti už od podzi-

mu loňského roku. Nicméně ještě 
v průběhu letošního roku probí-
haly práce na pomocných objek-
tech a terénní úpravy okolí ná-
stupišť. Modernizace nástupišť 
I.–IV. západní části hlavního ná-
draží tak byla oficiálně zakonče-
na až 16. července. 

Investorem akce byla Správa 
železniční dopravní cesty. Její 
generální ředitel Jan Komárek 
u příležitosti dokončení stavby 
uvedl: „Modernizovaná západ-
ní část nástupišť železniční sta-

Stanice evropských parametrů

V Jizerských horách železničáři nezahálejí.

Při příležitosti pouti na Ji-
zerce, jejíž součástí je tra-

diční Anenská sklářská slav-
nost, vypravila v sobotu 
25. července železniční spo-
lečnost Tanvald zvláštní vla-
ky tvořené motorovými vozy 
M 240.0 na trať Tanvald–Har-
rachov. Další jízda na zubač-
ce pak proběhne 15. srpna. 
Muzeum ozubnicové dráhy 
v Kořenově je otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin. 

Co však hýbe železničním 
děním v Jizerských horách 
nejvíce, je pokračující rekon-
strukce trati mezi státní hra-
nicí u Harrachova a Szklar-
skou Porebou. V pondělí 
6. července na polské stra-

ně zaměstnanci společnos-
ti DOLKOM Wrocław zahájili 
snášení starého svršku mezi 
Jakuszycemi a Szkl. Porebou 
Gornou. S ohledem na lep-
ší stav svršku v této části tra-
tě je možné při snášení svrš-
ku uplatnit těžkou kolejovou 
techniku, zde prezentovanou 
kolejovým jeřábem řady 
UK-25 sovětské výroby. 

Podrobné fotoreportáže 
o rekonstrukci, ale i infor-
mace nejen k současnosti, 
minulosti a budoucnosti 
jediné české zubačky včet-
ně termínů nostalgických 
jízd naleznete na webových 
stránkách www.zubacka.cz.

(mn, alstom)

Obnova přeshraniční dráhy

Modernizace 
největšího železničního 
nádraží v republice 
úspěšně pokračuje. 
SŽDC dokončila 
výstavbu nástupišť.

nice Praha hlavní nádraží vý-
raznou měrou zvyšuje komfort 
i bezpečnost cestujících. Všech-
na nástupiště mají nové zastřeše-
ní prodloužených částí, nový in-
formační systém, kvalitní ozvu-
čení a vedou na ně, kromě scho-
dišť, také eskalátory a osobní vý-

PO REKONSTRuKCI. Cestující v Táboře nyní mohou využívat tři zbrusu nová nástupiště – dvě ostrovní a jedno boční. FOTO AuTOR

Nástupiště mají vodicí linie, sig-
nální a varovné pásy a akustické 
majáky pro nevidomé a slabozra-
ké. Pro bezbariérový přístup byly 
v Táboře zřízeny čtyři nové výta-
hy. Ve stanici Planá nad Lužni-
cí je bezbariérový přístup zajiš-
těn krytými rampami. Během 
přestavby kolejiště železniční 
stanice v Táboře byl prodloužen 
podchod pod stanicí, který nyní 
umožňuje přímý příchod k vla-
kům z Vodňanského ulice. 

Zhotovitelem stavby je Sdruže-
ní Doubí – Tábor, jehož členy jsou 
OHL ŽS, Subterra a Viamont DSP. 
Projektantem stavby byl Sudop 
Praha. Celkové náklady na mo-
dernizaci úseku dosáhly 2,7 mi-
liardy korun. Stavba, která za-
čala v prosinci 2006, je navržena 
ke spolufinancování Evrop skou 
unií v rámci Operačního pro-
gramu Doprava prostřednictvím 
Fondu soudržnosti. Příspěvek EU 
může činit až 85 procent z celko-
vé výše uznatelných nákladů. 
Celý IV. vysokorychlostní koridor 
by měl být dokončen roku 2016.
 MARTIN NAVRÁTIL

tahy.“ Pražské hlavní nádraží se 
tak definitivně stalo moderní 
stanicí evropských parametrů.

Napojení nových tratí od vý-
chodu, tj. z nových tunelů, 
a zrušení staré hrabovské spoj-
ky a „vítkovské“ trati si vyžáda-
lo kompletně přestavět severní 

zhlaví hlavního nádraží. Nevy-
hovující byly i koleje mezi nástu-
pišti, odvodnění a celé trakční ve-
dení spolu se sdělovacím a zabez-
pečovacím zařízením. 

V červnu 2008 byla zprovoz-
něna nová nástupiště č. III a IV., 
na to navazovalo I. a II. nástupiš-
tě a dokončení středního a jižní-
ho nového podchodu. Náklady 
na modernizaci hlavního ná-
draží v rámci této stavby dosáh-
nou 1,6 miliardy korun. Na spo-
lufinancování se bude (až do výše 
85 procent) podílet Evropská unie 
prostřednictvím Fondu soudrž-
nosti v rámci Operačního progra-
mu Doprava. Zbývající náklady 
jsou hrazeny Státním fondem do-
pravní infrastruktury. 

Zhotovitelem stavby je Sdru-
žení MSS Praha hl. n., jehož čle-
ny jsou Metrostav (vedoucí sdru-
žení), Skanska DS a Eurovia CS. 
Projekt vypracovala firma Su-
dop Praha.

PAVEL HALLA

HLAVÁK. Nádraží už více odpovídá normám 21. století.  FOTO AuTOR

zÁKLAdNí ÚdAJE
• začátek stavby: v km 71,700 
• konec stavby: v km 83,470
• stavební délka: 11,770 km
• nové výhybky UIC 60: 29 
• výhybky S 49: 14 
• nové trakční vedení: 30,78 km 
• úprava vedení: 7,80 km koleje
• nové osvětlovací věže: 20 
• nové osvětlovací stožáry: 48
• počet nových mostů:  5 

Nádražní podchod propojí ulice v Plzni
Ve stanici Plzeň hl. n. bude 

prodloužen severní a jižní 
podchod, který vede z haly vý-
pravní budovy na nástupiště. Cí-
lem stavby je usnadnění odcho-
du a příchodu cestujících k vla-
kům. Tuto možnost ocení cestu-
jící s předplatními jízdenkami. 
Proto budou vstupy do podcho-
dů vybaveny informačním zaří-
zením o odjezdech vlaků. Vedlej-
ším pozitivním efektem je propo-
jení ulic Šumavské a Železniční 
přes halu staniční budovy.

Vzhledem k tomu, že do pro-
jektu, který má oficiální název 
„Průjezd uzlem Plzeň ve smě-
ru III. tranzitního železničního 
koridoru“, patří i přestavba mos-
tů Mikulášská, je prodlouže-
ní podchodů součástí první eta-
py této modernizace. Je to proto, 
že stavba mostů Mikulášská zne-
možní přístup do staniční budo-
vy současnou cestou kvůli umís-
tění zařízení staveniště v prosto-
ru před nádražím. Stavba mos-
tů bude velmi komplikovaná, už 

jen s ohledem na zajištění nepře-
rušené tramvajové a automobilo-
vé dopravy. Možnost převést ne-
jen cestující, ale i ostatní chodce 
mimo staveniště bude kvůli ná-
ročné technologii stavby mostu 
nutností.

Podchod bude ústit na úrov-
ni chodníku, na který bude na-
vazovat nově plánovaný výstup 
z halového podchodu křižovatky 
ulic Americká a Sirková. Výstup 
do Železniční bude komplikova-
nější, investor plánuje schody, 

resp. výtah. Navržené řešení ne-
vylučuje umístění tramvajové za-
stávky pod mostem Mikulášská.

Stávající podchody budou vy-
bourány a nahrazeny novými 
konstrukcemi. Na jednotlivá ná-
stupiště povedou nová schodiš-
tě, eskalátory a výtahy. Výstupy 
na nástupiště budou ukončeny 
přechodovými rampami, které 
vyrovnají rozdíl výšek mezi stá-
vající a budoucí niveletou nástu-
pištní hrany. 

 NATAŠA ŠMEJKALOVÁ

Auta se rozjela na místě tragické nehody.

Most ve Studénce, který se 
8. srpna loňského roku 

zřítil na vlak EuroCity, je 
znovu postaven a slouží auto-
mobilistům. Při železnič-
ním neštěstí tehdy zemřelo 
osm lidí, škody přesáhly část-
ku 140 milionů korun. Viníci 

tragédie dosud stále  
nejsou odsouzeni. V pátek  
24. července se po novém 
mostě znovu rozjela auta. 
Opravu mostu prováděla pro 
Moravskoslezský kraj společ-
nost ODS – Dopravní stavby 
Ostrava. (red)

Most ve Studénce ožil 

Klienti dětských domovů obsluhují hosty.

První česká kavárna, 
ve které hosty obsluhují 

klienti dětských domovů, se 
jmenuje Rozmar. Sídlí na Ra-
šínově nábřeží v Praze a prv-
ní zákazníky přivítala 15. čer-
vence. Společnost Rozmarýn 
spolupracuje s 12 dětskými 
domovy v Praze a ve Středo-
českém kraji. Klienti opouš-
tějící dětské domovy najdou 
v kavárně, která bude mít 

otevřeno od 8 do 22 h, uplat-
nění na sedm měsíců. K dis-
pozici jim budou tzv. průvod-
ci, kteří jim pomohou v po-
čátcích samostatného života. 
ČD akci mediálně podporu-
jí, navíc se již několik let po-
dílejí skrze Junior program 
na podpoře zkvalitnění živo-
ta dětí z dětských domovů, 
např. s nadací Plaváček man-
želů Jakubiskových.

Kavárna pomohla mladým



i zemských svazů. Počítá se s edi-
cí tří vydání ročně. Čtvrté číslo 
bude věnováno výstavě a jednání 
v Creil a páté číslo představí tvor-
bu modulů Junior v jednotlivých 
zemích. 

Francouzskými kolegy inicio-
vaný projekt dokumentace his-
torického vývoje výpravních bu-
dov je připravován do knižního 
vydání. Počítá se s rozsahem sta 

stran, což obsáhne dvacet stanic 
po pěti stranách, tedy pět nádra-
ží za každou dráhu. Obsahově 
bude každé nádraží zdokumen-
továno prostřednictvím sedmi 
obrázků a dvou schematických 
map a textu. 

Ve spolupráci s Mezinárodní 
železniční unií (UIC) se rodí pro-
jekt iniciovaný ČD v zájmu doku-
mentace historických provozu-
schopných vozidel. V první fázi 
půjde o zpracování evidenční-
ho přehledu parostrojních vozi-
del. Dalším projektem iniciova-
ným ČD je dokumentace mode-
lových železnic ve staničních bu-
dovách. Třetím projektem inicio-
vaným a prosazeným ČD je doku-
mentace parostrojních železnič-
ních provozů. 

Historie symbolu 
okřídleného kola
Němci spravují mezinárodní pro-
jekt dokumentace historické-
ho vývoje okřídleného kola jako 
symbolu železnice. Význam-
ný a oceňovaný přínos při řeše-
ní projektu prokázal Ivo Laníček 
se svým obsáhlým a pečlivě zpra-
covaným příspěvkem za Zemský 
svaz FISAIC ČD. Z oblasti doku-
mentace železničního dědictví 
je třeba zmínit sbírku historické 
literatury v Německu. Delegáti 
na jednání technické komise od-
souhlasili, že do budoucna bude 
vytvořen centrální katalog de-
centrálně uchovávané literatury.

Nejviditelnější částí aktivit 
technické komise je bezesporu 
modelářství ve spojení s výsta-
vami. Příští mezinárodní výsta-
va technické komise se uskuteční 
v Drážďanech ve dnech 19.–
21. února 2010. Němci připravu-
jí atraktivní program a oddělené 
expozice modulu Junior pro mo-
dely postavené dětmi a mládeží 
a modely od profesionálů.

ROMAN ŠTĚRBA

Není snad jiných vozidel, 
která by byla tak neod-

myslitelně spjata s histo-
rií Parsu, než motorových 
„osm setpadesátčtyřek“. 
A tyto vozy budou i nadále 
jezdit do Šumperka, na zá-
kladě nové smlouvy pro-
jde vyvazovací opravou cel-
kem 45 vozů. První z nich, 
854.001, přijela 22. červ-
na. Vyvazovací opravy na-
řizují předpisy ČD. Kontro-
luje se stav těch částí vozu, 
které jsou rozhodující pro 
bezpečnost provozu. Pat-
ří k nim podvozky (brzdy, 
hnací agregáty, atd.), mo-
tor, převodovka, generátor 
a další.

Ke snížení hlučnosti Re-
gionov přispěje výměna 

litinových brzdových špal-
ků za nekovové. První sou-
prava, která je osazena ne-
kovovými špalky, jezdi-
la od 7. července na zkušeb-
ním okruhu Výzkumného 
ústavu železničního ve Veli-
mi. Brzdové zkoušky a mě-
ření hlučnosti potvrdily cel-
kové snížení hluku, nejvý-
razněji se hluk podařilo sní-
žit v řídicím voze. Zkoušky 
skončily 12. července a sou-
prava 814 075 + 914 075 byla 
předána do zkušebního pro-
vozu v DKV Česká Třebo-

vá. Na okruhu byl přítomen 
i zástupce Federace stroj-
vůdců ČR, se kterou Pars 
nova naplánovala jedno-
denní akci, kde si strojve-
doucí sami vyzkouší jízdní 
vlastnosti Regionovy s ne-
kovovými špalíky. 

Zkušební jízda proběhla 
21.července na trati Pardu-
bice–Ždírec nad Doubravou. 
V dopoledních hodinách té-
hož dne se sešel tým odbor-
níků složený ze zástupců 
DKV Česká Třebová PJ Par-
dubice, O 12 GŘ, VUZ, doda-
vatele nekovových špalíků 
firmy Federal Mogul a Pars 
nova, aby vyhodnotil prů-
běh zkoušek. Vozidlo splni-
lo všechny jízdní zkoušky 
a bylo připuštěno do zkušeb-
ního provozu s cestujícími. 

Síla modelové železnice

První jednání technic-
ké komise pod českým 
předsednictvím proběhlo  

31. května. Současně proběh-
la i vůbec první společná výsta-
va národních modulů Junior 
v měřítku H0. Na programu bylo 
zhodnocení činností z loňského 
roku a návrh aktivit pro další ob-
dobí. Delegáti vzali na vědomí 
Zprávu o činnosti technické ko-
mise přednesenou na zasedání 
prezidentů komisí FISAIC v Láz-
ních Tölz koncem dubna.

Jak si vedou
jednotlivé země
Důležitou součástí jednání byla 
prezentace Zprávy o činnosti v ze-
mích jednotlivých delegátů. Cen-
trem aktivit maďarských želez-
ničářů je Békéscsaba, kde v rám-
ci kulturního domu železničářů 
působí jak fandové dokumentují-
cí historii železnice, tak modelá-
ři. Výsledkem je značná popula-
rita u tamní veřejnosti. 

Francouzští kolegové rozvíje-
jí v rámci dvaceti modelářských 
klubů po celé zemi modul Junior, 
který již čítá šedesát exemplářů. 
Iniciačním projektem Francou-
zů v oblasti dokumentace histo-
rie je vývoj architektury výprav-
ních budov. Němci na jednání 
prezentovali aktivity modelář-
ské i kulturně-historické.

Aktivní modeláři 
z Podkrušnohoří
Německá dráha DB vynakládá 
prostřednictvím svého sociální-
ho fondu a své koncernové mar-
ketingové strategie značné pro-
středky na podporu aktivit vytvá-
řejících pozitivní dojem a vztah 
veřejnosti k železniční dopravě. 
V rámci mezinárodní spoluprá-

U příležitosti  
150. výročí otevření 
hlavní tratě z Paříže 
do Creil uspořádal 
francouzský zemský 
svaz FISAIC (UAICF) 
jednání mezinárodní 
technické komise pro 
železniční dědictví 
a modelovou železnici.
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technika německo
Vyhlásili program 
rozsáhlých úspor

Jak napojit letiště 
ve frankfurtu

Německá společnost 
Deutsche Bahn (DB) 

chce ušetřit v následujících 
letech až dvě miliardy eur. 
Je to reakce na hospodář-
skou krizi. Program s ná-
zvem „reACT 09“ se skládá 
ze 13 projektů. Podle vyjád-
ření DB by se program měl 
týkat let 2010 až 2014, což by 
činilo roční úsporu 400 mi-
lionů eur. U jednotlivých 
projektů se jedná především 
o vyšší efektivitu, lepší or-
ganizaci a částečně o zvýše-
ní investic. Jako příklad lze 
uvést vyšší flexibilitu za-
městnanců v zákaznických 
centrech DB.

Jak informoval Bahn-Re-
port 3/2009, v rámci rozší-

ření frankfurtského letiště 
je budován třetí odbavovací 
terminál. Tím by mělo k 53 

milionům cestujících, kteří 
jsou odbaveni v terminálu 
1 a 2, přibýt dalších 25 mili-
onů odbavených pasažérů. 
S tím přichází na řadu i po-
třeba řešit dopravní napo-
jení letiště. Podle součas-
ných plánů se navrhuje vy-
užití městské rychlodrá-
hy S-Bahn prostřednictvím 
terminálu 1 nebo používat 
autobusy do stanice Zeppe-
linheim. Plánuje se i přímé 
napojení na železnici.

ce je nejaktivnější klub modelá-
řů z podkrušnohorské Zschopau. 

Zemský svaz FISAIC ČD se 
na jednání pochlubil úctyhod-
ným výčtem výstav modelové že-
leznice s podporou podniku i dal-
ších subjektů. K datu výstavy dis-
ponují ČD již šesti mezinárod-
ně propojitelnými moduly Juni-
or, s péčí postavených modeláři 
v Holicích, Chrudimi a Kostelci 
nad Orlicí. Péče a zájem Českých 
drah o dokumentaci historie vy-
vrcholila zřízením Depa historic-

Regionova jezdila
na okruhu ve Velimi

Podpora fotbalu 
na další tři roky

Podle červnového LOK 
Magazinu zůstává 

Deutsche Bahn i nadále 
hlavním sponzorem bun-
desligového fotbalového 
klubu Hertha Berlin SC. 
Oba partneři prodloužili 
spolupráci do června 2012. 
DB poskytne ročně sponzor-
ský příspěvek ve výši 5,5 mi-
lionů eur (dosud 7 milionů). 
Pokud klub dosáhne mož-
nosti hrát Champions Lea-
gue nebo Pohár UEFA, má 
přislíbeny další prémie.

(sh)

PASTVA PRO OČI. Nejviditelnější částí aktivit technické komise je 
bezesporu modelářství ve spojení s populárními výstavami.

PŘEdMĚT OBdIVu. Největší pozornost vzbudil modul Junior 
od modelářů ze Zschopau. FOTO AuTOR (2x)

Motorové vozy
řady 854 v Parsu

Zavedou jednotný 
komunikační systém

Finanční investice 
do polské železnice

Podpora pro evropské 
nákladní koridory

Založili společnost 
Nordest Cargo

Ruskokazašský 
podnik v Euroasii

Biologická paliva 
jsou v kurzu

Rakouské dráhy 
s jinou strukturou

Renfe nečekaně 
zvýšila tarify

Chystají privatizaci 
za 15 miliard dolarů

Ve městě Tich-
vin na severozápa-
dě Ruska organizu-
je holding IST výro-

bu železničních vago-
nů v novém moderním závodě. 
Do projektu jsou připraveny vlo-
žit prostředky dvě ruské a jedna 
rusko-kazašská banka formou 
úvěrů ve výši 560 milionů dola-
rů (cca 9,5 miliardy korun). Fir-
ma IST již investovala do nové 
výstavby 90 milionů dolarů. 
Plánuje se, že zařízení v Tichvi-
nu bude produkovat ročně 10 ti-
síc nákladních vozů různého 
provedení. 

Systém řízení vlaků 
ETCS, který je zalo-
žený na evropském 
drážním komunikač-

ním systému ERTMS, 
bude zaveden do roku 2017 jako 
celostátní standard na všech 
švýcarských tratích s normál-
ním rozchodem. Podle švýcar-
ského Spolkového úřadu pro do-
pravu jsou zkušenosti s ETCS 
pozitivní. Svaz evropského dráž-
ního průmyslu UNIFE toto roz-
hodnutí ocenil. Jeho generální 
ředitel Michael Clauseecker oče-
kává, že se výrazně zvýší konku-
renceschopnost železnice.

Do financování ná-
kupu polského pod-
niku PCC Logistics 
se zapojí další inves-

tor s podílem 49 pro-
cent. Kupní cena polského dráž-
ního a logistického podniku má 
obnášet 450 milionů eur (přes 12 
miliard korun). O identitě stra-
tegického investora se zatím jen 
spekuluje. Na vstupu je údaj-
ně zainteresována Ruská stát-
ní dráha. Vedle toho Deutsche 
Bahn usiluje o PCC Rail, ke kte-
ré patří například PCC Cargo 
a pronajímatel kotlových vozů 
PCC Spedkol.

Evropská asociace že-
lezniční nákladní 
dopravy ERFA uvíta-

la návrhy Evropské 
komise na zřízení kori-

dorů nákladní dopravy. Komise 
tak reaguje nejen na po dva roky 
opakované návrhy na celkovou 
podporu železniční dopravy zbo-
ží takovou sítí, ale pociťuje i po-
třebu tuto síť zavést. ERFA to 
uvádí ve zvláštním prohlášení. 
Zavedení cestou opatření nebo 
nařízení se zdá asociaci jako je-
diná správná cesta. Tím se také 
snižuje nebezpečí nesprávné in-
terpretace předpisu.

V severozápadní Itálii 
se objevil nový pod-
nik železniční dopra-
vy, který se jmenu-

je Nordest Cargo. Zalo-
žila ho společnost Sistemi Terri-
toriali Spa, která je pod kontro-
lou regionu Venetia, dále vnit-
rozemská plavba a místní želez-
nice. Nový podnik se zatím na-
chází ve fázi projektu; jeho po-
tenciálním trhem má být ná-
rodní i mezinárodní doprava. 
Klíčovým bodem celého projek-
tu je centrum nákladní dopravy 
v Padově a přístav ve světozná-
mých Benátkách.

Na společném pod-
niku TransEvrazija 
se podílí 50 procen-
ty firma Transconta-

iner, dceřiná společ-
nost Ruských drah RŽD. Dalších 
50 procent podílu drží akciová 
společnost Kaztransservice, kte-
rá je zase dceřiným podnikem 
Kazašských drah. Základní ka-
pitál obnáší v přepočtu 113 tisíc 
eur. Cílený podíl na trhu želez-
niční přepravy v Kazachstánu 
má být v prvním roce 3 procenta 
a v roce 2012 kolem 30 procent. 
Celkovým cílem je podpora eu-
roasijské tranzitní dopravy.

Obchodní rozsah 
drážní logistiky spo-
lečnosti VTG AG 
se od jara v Maďar-

sku vztahuje na na-
bídku vozů pro biologická pali-
va. Jedná se o reakci na rostou-
cí poptávku. Oblast drážní lo-
gistiky tím rozšiřuje evropský 
park až na 700 speciálních kot-
lových vozů pro dopravu biodie-
selu, ethanu a různých rostlin-
ných olejů. Zhruba dvě třetiny 
dopravních výkonů evropského 
vagonového poolu pro biopaliva 
organizuje Transpetrol, který je 
dceřiným podnikem VTG.

Struktura koncer-
nu Rakouských spol-
kových drah (ÖBB) 
se bude po reformě 

z roku 2003 znovu re-
formovat. Zákon o struktu-
ře spolkových drah bude v prů-
běhu léta projednávat vláda. 
Do budoucna by měly existo-
vat jen tři namísto dosavadních 
pěti provozních společností: 
Rail Cargo Austria, Personen-
verkehr AG a ÖBB Infrastruktur 
AG, která vznikne spojením In-
frastruktur Bau a Infrastruktur 
Betriebe AG. Holdingu ÖBB na-
dále přísluší strategické řízení.

Přes ujištění španěl-
ské vlády, že se ceny 
státní dráhy Ren-
fe zmrazí, přece jen 

se zvýšila cena za do-
pravu zboží mezi městy Valen-
cie a Bilbao, a to o 9 procent. 
Zdůvodnění dopravce je podle 
dosavadních informací struč-
né, leč výstižné: předchozí ceny 
byly příliš nízké. Odborný časo-
pis Transporte k tomuto téma-
tu napsal, že pokud by u zvýše-
ní v současné podobě zůstalo, 
bude trasa přes Madrid vůči sil-
niční dopravě nekonkurence-
schopná.

Queenslandská ná-
kladní železniční do-
prava patří mezi ma-
jetek zařazený do pri-

vatizačního plánu 
ve výši 15 miliard australských 
dolarů. Bude prodáno uhel-
né odvětví a vláda má přezkou-
mat potenciál na prodej hro-
madných nákladů a regionální 
nákladní dopravy, maloobcho-
du i intermodální dopravy. Re-
gionální železniční infrastruk-
tura by mohla být prodána nebo 
pronajata australským želez-
ničním společnostem pro infra-
strukturu. (klad, red)

krátké zprávy ze světa
Nový závod 
na výrobu vagonů

VE fRANcii již 
VzNikLO ŠEdESÁT 

ExEmPLÁřů 
mOdELů juNiOR. 

kých vozidel v Lužné u Rakovní-
ka a projektem Živá historie Čes-
kých drah.

Dokumentují nádraží
Na jednání byly vyhodnoceny 
probíhající společné mezinárod-
ní projekty a stanovena strate-
gie jejich dalšího vývoje. Projekt 
elektronického magazínu e-Bul-
letin, který se věnuje význam-
ným událostem v činnosti tech-
nické komise, bude prezentován 
na webových stránkách FISAIC 

zÁjEm Čd 
O dOkumENTAci 

hiSTORiE dOkLÁdÁ
muzEum V LužNé.

Na tramvajových tra-
tích města Prahy začíná 

ve zkušebním provozu jez-
dit první vyrobený vůz nové 
nízkopodlažní tramvaje 
Škoda ForCity (Škoda 15T) 
plzeňského výrobce Škoda 
Transportation. K první, 
zhruba hodinové jízdě vyjel 
z areálu hostivařských dílen 
pražského dopravního pod-
niku, kde byly před časem 
zahájeny jeho technicko-
bezpečnostní prohlídky.

Na prvním vyrobeném 
vozidle budou testy pokra-
čovat až do počátku září, 
první z nich prověří spo-
třebu elektřiny. Testy za-
hrnují i řadu dalších měře-
ní, jejichž cílem je proká-
zat schopnost vozidla řád-
ně fungovat v běžném praž-
ském kolejovém provo-
zu. Budou proto probíhat 
na tratích pražského do-
pravního podniku tak, aby 
byly splněny podmínky pro 
absolvování homologačních 
zkoušek. (acri)

Nová tramvaj
v pražských ulicích
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Cheb
16. července

Ve večerních hodinách 
v žst. Cheb byl po zasta-

vení rychlíku 764 na 11. sta-
niční koleji zjištěn požár 
na podvozku osobního vozu 
řady Bdmsee. Nikdo nebyl 
zraněn, škoda byla předběž-
ně vyčíslena na 50 tisíc ko-
run. Událost šetří RIBŽD 
Plzeň, pracoviště České 
Budějovice.

Dasnice
17. července

Po poledni, za vjezdu ná-
kladního vlaku Pn 66716 

do žst. Dasnice, vykoleji-
ly poslední dva vozy vla-
ku na záhlaví stanice, v km 
216,797. Škoda byla předběž-
ně vyčíslena na 100 tisíc 
korun. Událost šetří RIBŽD 
Plzeň. (MirKo)

ibžd

Vlakem na FIP
•	 26. 9.–30. 9. Rhétská dráha – cena 3 390 Kč zahrnuje:

2x ubytování, 4x místenku, služby vedoucího zájezdu.
•	 3.–16. 9. Sicílie – kouzelný ostrov slunce – cena 6 990 Kč 

zahrnuje: 9x ubytování, úklid apartmánu, 2x lehátko, 
4x místenku, služby vedoucího zájezdu, další info viz katalog 
Dovolená 2009 strana 89. Poslední volná místa!!!

•	 2.–11. 10. Itálie – Zelený ostrov Ischia. Cena 8 790 Kč zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do hotelového termálního 
bazénu, trajekt, transfer, autobusový výlet ostrovem 
s českým průvodcem, 1x degustaci vín a likérů, slevové kupony 
do termálních lázní, 4x místenky, služby tech. doprovodu, 
pojištění CK.

•	 24.–28. 10. Itálie – Costiera Amalfi a Pompeje. Cena 4 590 Kč 
zahrnuje: veškeré místenky, 2x ubytování v příjemném hotelu 
v Neapoli, 2x snídani, autobusový výlet do Pompejí a Amalfi 
s fundovaným průvodcem, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK.

Pobyty s vlastní dopravou v ČR
•	 Romantika s vínkem v české Provence – hotel Centro 

Hustopeče – 1 990 Kč/os/pobyt. Cena zahrnuje: 2x ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji, 2x snídani (bufet, 1x degustace vína 
se sommeliérem, prohlídka vinohradu, 10% sleva na všechny 
gastronomické služby, 1x mísa ovoce na pokoji, 1x masáž částečná, 
úschova kol, mapa cyklotras, kuželky, kulečník, šipky, stolní 
fotbal, přístup na wi-fi, parkovné. (Možnost prodloužení pobytu!!)

•	 Letní prázdniny s dětmi – hotel Centro Hustopeče – 
5 690 Kč/2 dospělé osoby/pobyt zahrnuje: 4x ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji s možností až dvou přistýlek (děti 
na přistýlkách ZDARMA), 4x snídaně bufet, 4x míchaný nápoj, 
1x odpolední dezert pro každého, 1x vstup do zámku dle vlastního 
výběru (Lednice, Slavkov, Mikulov) nebo projížďka na koních 
pro děti, 1x láhev vína na pokoj, úschovna kol, mapa cyklotras, 
kuželky, atd. 7. 8. a 21. 8. grilování s živou hudbou v hotelové 
zahradě!!!

•	 Mariánské Lázně – Hotel Kriváň**** – Novinka – Listopadové M. 
Lázně nástupy vždy čtvrtek nebo neděle. 

Cena balíčku za osobu 2 999 Kč/pobyt zahrnuje: 4x ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji, 4x polopenze (snídaně bufet, večeře 
3 chodové menu, 4x odpolední svačinka (polévka a salát), 
2x balneoprocedury pro rodiče, 1x opravdu velký zmrzlinový pohár 
v Café Panorama s výhledem na M. Lázně pro toho člena rodiny, 
který ukáže nejstrašlivější úšklebek (zdokumentováno fotem 
a později vyhodnoceno), volný vstup do sauny a whirpoolu, 
1x káva a zákusek v Café Panorama s výhledem na M. Lázně, info 
a tipy na výlety, zapůjčení stolní hry. JEDNO DÍTĚ DO 10 LET 
ubytování, strava a volný vstup do městského krytého bazénu 
ZDARMA.

•	 Liberec – Centrum Babylon 
Relax pro dva – cena za osobu 1 995 Kč/os zahrnuje: 1x ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji Wellness hotelu, polopenze – (bufet), 
neomezený pobyt v AQUAPARKU, LUNAPARKU, IQPARKU 
A WELLNESS po celou dobu pobytu, po celou dobu pobytu župan, 
1x terapie pro dvě osoby v solnojodové jeskyni, 1x terapie pro dvě 
osoby na relaxačně masážním lůžku, pobyt ve VIP sauně Afrikana, 
možnost ranního plavání v aquaparku již od 8 h. 

•	 Mikulášovice, Česko-saské Švýcarsko, hotel Ron,
výhodný pobyt pro klienty nad 50 let.

•	 Lipno, hotel Lipenka, pobyt 7 nocí se snídaní za 2 590 Kč na osobu, 
platí do 29. 8. 09.

Výběr z pobytů v SR:
•	 Podhajská – vila Marie – volné prázdninové termíny,

cena 2 825 Kč/os/pobyt so–so
•	 Turčianské Teplice – hotel Vyšehrad – rekreační pobyt 

se snídaní 4 900 Kč/os zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji, 7x snídaně, VYNIKAJÍCÍ POLOHA HOTELU přímo proti 
AQUAPARKU s termální vodou. KVALITNÍ UBYTOVÁNÍ A SERVIS.

•	 Banská Štiavnica, penzion Kremenisko, doprodej cena
2 850 Kč/os zahrnuje: 7x ubytování.

•	 Velká Rača, Oščadnica, penzion Vila Ludmila, pobyt 7 nocí
se snídaní za 3 850 Kč/os.

Další široká nabídka seniorských pobytů a lázeňských programů 
v našem katalogu nebo na www.cdtravel.cz

Kontakty: 
ČD travel s. r. o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 055, 
372 243 051,  972 243 052, pobočky Na Příkopě 31, tel. 972 243 071, 
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874, 
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h.
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz, www.cdtravel.cz

NABídKA zAMĚSTNÁNí
Společnost ČD – Telematika a.s. patří
na českém trhu k nejvýznamnějším
poskytovatelům služeb z oblasti
telekomunikací a informatiky.
Pokud se i Vy chcete stát členem našeho

týmu, nabízíme Vám zajímavou práci v týmu profesionálů. 
SPECIALISTA HELP-DESK

Náplň práce: 
•	 zajištění podpory uživatelům E-shopu 
•	 zajištění podpory aplikace In-karta 
•	 technologická podpora pokladní činnosti (obnova spojení, 

obsluha terminálu, pomoc při zadávání požadavků) 
•	 monitoring tvorby obsazovacích plánků, serveru FTP 

a serveru IDOS 
•	 monitoring MQSeries – dohled nad spojením s jednotlivými 

železnicemi, případné restarty komunikačních procesů 
•	 monitoring připojení UNIPOKů přes VPN, 

případná dálková obnova spojení 
•	 provádění změn v databázi AAS 

(změny tiskáren při poruchách,změny služeb apod.) 
•	 dálkový dohled zařízení PARIS/UNIPOK 
•	 základní ověřování a kontrola na Logserveru ČD, 
•	 provádění činností na webovém portálu PARIS – 

administrace, monitorování logů aplikačních, systémových, 
aktuálních verzí programů a dat, prohlížení pásky do APD 
apod. 

•	 zajištění odpovědí na dotazy veřejnosti zaslaných 
na pracoviště 
HD ISOP prostřednictvím e-mailu www IDOS. 

•	 monitoring serverů pro ARES, Portál Paris, In-kartu 
•	 vedení evidence problémů v databázi Omnitracker 
Požadujeme: 
•	 SOU/SŠ – technického směru 
•	 uživatelská znalost MS Office, OS Windows 
•	 zkouška osobního pokladníka – výhodou 
•	 AJ – pasivní znalost 
•	 komunikativnost, flexibilita, samostatnost 
•	 ochota pracovat na směny 
•	 práce v mladém kolektivu 
Nabízíme: 
•	 práci ve stabilní IT/Telco společnosti 
•	 zaměstnanecké benefity 
•	 5 týdnů dovolené 
•	 nástup možný ihned 
Kontakt:
ČD – Telematika a. s., Markéta Závodská
Pod Táborem 8a, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel: +420 724 644 046, Fax: +420 972 245 505
e-mail: marketa.zavodska@cdt.cz
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám, prosím, zašlete Váš 
strukturovaný životopis e-mailem nebo poštou. Do předmětu 
e-mailu uveďte název pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

NÁCHOdSKO
Chata u rybníka Brodský, poslední volné termíny
www.nejlepe.unas.cz, 777 780 930

TýDeNNÍ PObYTY
PENZION V JIZERSKÝCH 
HORÁCH
V září nabízíme týdenní 
pobyty pro důchodce v Josef. 
Dole v údolí řeky Kamenice. 
Klidné prostředí láká  
k vycházkám, sběru hub 
nebo rybolovu. Pokoje  
s vl. soc. zař. Vaše čtyřnohé 
miláčky ubyt. zdarma. 
Cena 2 400 Kč s polop.
Info: 483 381 091, 737 187 001.

JESENíKy – OSTRuŽNÁ
Jeseníky – Ostružná, 
penzion, vl. vař., obchod, 
restaurace 5 min.
Týden 1200, děti a důch. 850 Kč.
T. 728 767 337, 585 385 025, 
chatahory@seznam.cz.

KuŘÁCI
ODVYKNETE. 90% úspěch! Tel.: 224 214 617, 604 207 771

ITÁLIE – RICCIONE
CA MADOM Ivan Grüner
Itálie – Riccione – apartmány
Již od 1320 Kč 1 os/ 1 týden
v kanceláři mluví česky
www.madom.cz,
724 233 619

zÁBAVNÁ VÝuKA. Na webu se děti prostřednictvím klučíka Pepy podívají do depa kolejových vozidel. FOTO AuTORKA

Pepa z depa pobaví děti
Netradičnost   
a interaktivita, to jsou 
hlavní znaky nových 
webových stránek pro 
žáky základních škol.

Ústřední postavičkou ko-
miksového příběhu, kte-
rý tvoří hlavní lákadlo no-

vých webových stránek www.pe-
pazdepa.cz, je sympatický Pepa 
z depa. Malý kluk prostřednic-
tvím svého táty strojvedoucího 
poznává toto náročné, ale krás-
né povolání. Pepa přiblíží dětem 
svět železnice zábavnou formou 

prostřednictvím média, které 
je dětem a mladým lidem velmi 
blízké. 

Princip školy hrou
Interaktivita webových stránek, 
možnost vyzkoušet si rozjet loko-
motivu nebo podívat se do depa 
kolejových vozidel prostřed-
nictvím virtuálních průvodců 
umožňuje dítěti aktivně se zapo-
jit a prozkoumat obsah webu a ne-
být jen pasivním příjemcem in-
formací. Zároveň pozná a naučí 
se i něco nového formou hry.

„Na webových stránkách děti 
najdou příběh Pepy z depa aneb 
jak se chtěl Pepa stát strojvedou-

cím, Pepovy testíky vážně i ne-
vážně, tapety a spořiče do PC, 
puzzle a pexeso, texty o historii 
železnice a také informace o stu-
diu oborů zaměřených na želez-
niční dopravu,“ přibližuje obsah 
stránek Blanka Havelková, ve-
doucí skupiny spolupráce se ško-
lami GŘ Českých drah. „Strán-
ky mají kromě zábavy i vzdělá-
vací charakter – řešení problé-
mových situací v interaktivním 
příběhu vyžaduje aktivní zapoje-
ní dítěte. A samozřejmě dáváme 
prostor i pro prezentaci jejich ná-
padů a zkušeností,“ dodává Blan-
ka Havelková. Podle jejích slov by 
na generálním ředitelství Čes-

kých drah do konce letošní roku 
měly být spuštěné i stránky urče-
né studentům dopravních oborů 
středních škol. 

Pomáhá i stipendijní 
program ČéDés
České dráhy cíleně oslovují mla-
dou generaci a reagují na ma-
lou nabídku technicky vzděla-
ných středoškoláků na trhu prá-
ce. V rámci této aktivity také za-
hájily v březnu letošního roku sti-
pendijní program ČéDés, který se 
vyloženě orientuje na žáky střed-
ních škol a žáky posledního roč-
níku základních škol. 

RAdKA PISTORIuSOVÁ dOVOLENÁ
Cestovní kancelář 
Halmanová nabízí:
24.–29. 09. Lvov 4990 Kč/FIP
lůžka, 3 noci + snídaně, 
průvodce aj.
--------------------------------------
Bulharsko – vlakem na FIP 
2880 Kč/týden, 
apartmá + pokoje*** 
--------------------------------------
Chorvatsko – 
Omišská riviera – FIP
ceny vč. taxy 
od 4 990/os/polopenze
bez stravy od 2 990, děti slevy
--------------------------------------
05.–14. 09. Albánie FIP/6 
350 Kč, lehátka,
7 noclehů + snídaně, bus aj. 
tel./fax: 581 614 552, 
607 611 998 možno i večer, 
www.2-dovolena.cz 
e-mail:ckinfo@2-dovolena.cz

NEVÍTE KAM?
POJEĎTE K NÁM!
– na CHRUDIMKU!
Trhová Kamenice – 
týdenní pobyty s plnou
penzí již od 1 600 Kč/os.
(polopenze od 1 400 Kč)! 
Termíny: 
16.–23. 8., 23.–30. 8., 
krásné prostředí, 
turistika, cyklistika, 
možnost výtvarného 
kurzu.
Objednávky a info:
dkv.praha@osz.org,
tel. 972 229 042,
www.oszdepopra ha.czweb.org 

pošta
Vláček Hráček
na Sázavě bodoval

Ve dnech 4. a 5. července 
představily České dráhy 

již tradiční Kinematovlak, 
kde se promítaly dětské fil-
my. Součástí programu byl 
dětský vůz, tzv. Vláček Hrá-
ček se stolečky, magnetic-
kými tabulemi a řadou in-
teraktivních hraček, které 
nabízejí dětem zábavu i po-
učení. Promítání a pobyt 
dětí ve Vláčku hráčku byl 
samozřejmě zdarma.  

Všichni návštěvníci těch-
to dvou přestavěných vozů 
byli příjemně překvapeni, 
jak České dráhy dokáží děti 
zaujmout. Mnozí rodiče by 
však přivítali zařazení těch-
to vozů v dálkové dopravě, 
protože by se děti vhodně 
zabavily a cesta by celé rodi-
ně rychle utekla. 

JOSEf LEMBERK 
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1Chtěla bych se dostat v této 
soutěži až do velkého finále. 

Ráda soutěžím a ještě raději vy-
hrávám.

2Moje povolání je velice zajíma-
vé, nejedná se o jednotvárnou 

práci. Pořád se něco děje, vždyť 
v nákladní přepravě jsou neustá-
lé změny. Záleží mi i na pracov-
ním kolektivu, který dodává tu 
správnou atmosféru. 

3Případná účast ve finále 
umožňuje vyzkoušet si při-

pravované kurzy pro tuto soutěž, 
poznám zajímavé lidi. A to vše už 
ovlivňuje můj dosavadní život. 

1Záleží na tom, do jaké míry 
čtenáře zaujmu.

2Na své práci mám ráda její 
různorodost a pestrost. Vá-

žím si toho, že mohu pracovat 
pro tak velký podnik a v oblasti, 
která je mi blízká a zajímá mne. 
Také osobní vztahy na pracovišti 
máme hezké a člověk se rád těší 
do práce, protože pracovat v pří-
jemné partě je vynikající součás-
tí práce.

3Do soutěže mě přihlásily ko-
legyně z práce. Dá se říci, že 

jsem jejich nápadu dlouho odo-
lávala, protože nejsem typ, kte-

1Proč ne? Dělám si legraci.
Je to samozřejmě na čtenáři, 

kdo mu bude sympatický a koho 
ohodnotí svým hlasem.

2Bylo to splnění mého dětské-
ho snu. A čím více toto za-

městnání poznávám, tím více 
jsem přesvědčen, že to byl ve-
lice krásný sen stát se strojve-
doucím.

3Myslím, že nijak. A pokud 
ano, nebudu se tomu bránit, 

pokud to bude k lepšímu.

1Čtenáři mi svůj hlas nemu-
sí posílat, protože netoužím 

vyhrát. Zajímá mě spíše soutěž 
jako taková a vše, co se bude ko-
lem ní dít. Pokud by mi přece je-
nom někdo svůj hlas poslal, tak 
předem děkuji, ale podotýkám, 
že nic vám za to nedám.

2Toho, že mi za něj platí. Urči-
tě si vážím samostatnosti 

a relativní nezávislosti. Se svou 
povahou bych asi jen těžko mohl 
dělat někde, kde vám každý den 
někdo „šlape“ na záda a musí-
te do puntíku plnit jeho pove-
ly, aniž by se člověk mohl sám 
projevit.

V  tomto čísle vám předsta-
vujeme čtvrtou čtveřici se-
mifinalistů již třetího roč-

níku soutěže Tvář ČD. V příštím 
vydání naši prezentaci ukončí-
me. Všem jsme zaslali tři stejné 
otázky:
1. Proč by vám naši čtenáři měli 

dát svůj hlas?
2. Čeho si nejvíce vážíte na svém 

povolání?
3. Máte představu, jak by moh-

la účast v soutěži ovlivnit váš 
život?
Odpovědi by vám mohly na-

pomoci v rozhodování, kterému 
z kandidátů a kandidátek dáte 
svůj hlas. Vybírejte a hlasujte!

Představujeme semifinalist(k)y Tváře Čd 2009

LENkA fRiEdELOVÁ
Vozová disponentka 
ČD Cargo Cheb

PETR SOukuP
Strojvedoucí DKV Plzeň

BOhuSLAV ŠimEk
Výpravčí PO Trutnov

rý se rád zviditelňuje. Od soutě-
že očekávám setkání s příjemný-
mi lidmi. A jak praví jedno pří-
sloví – není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se.

dOmiNikA 
ELiNGEROVÁ
Tajemnice KCOD Ostrava

JAK PROBĚHNE 
fINÁLOVé KOLO

Po sečtení došlých hlasů po-
stoupí pět žen a pět mužů 

s největším počtem hlasů 
do finále, které se bude konat 
v září. Z této desítky vybere 
odborná porota Tvář ČD v ka-
tegorii žena a muž. Soutěžit 
se bude ve třech kategoriích: 
v módní přehlídce, v rozhovo-
ru s moderátorem a v přehlíd-
ce v uniformách. Na galaveče-
ru bude vyhlášena i Tvář Sym-
patie – finalista s nejvyšším 
počtem hlasů.

3Doufám, že se díky účasti 
v této soutěži dostanu do Hol-

lywoodu a že mne Steven Spiel-
berg obsadí do hlavní role své-
ho filmu. Pokud se tak nestane, 
budu velice zklamaný.

zVLÁŠTNí 
OdMĚNA

Všech deset finalistů se po-
dívá  do školicího centra 

ČSA, kde absolvují jednoden-
ní kurz pro letecký personál 
a naučí se, jak zvládat krizo-
vé situace.

JAK TO ByLO
V ROCE 2008

V  loňském ročníku se 
do soutěže Tvář ČD při-

hlásilo 847 zaměstnanců Čes-
kých drah, ČD – Telematiky, 
ČD Carga a JLV. Celkem dora-
zilo prostřednictvím lístků, 
SMS a internetu 37 292 hlasů. 



Bezdružické parní léto 
se opět koná 8. a 9. srp-

na. Opět pojedou parní vla-
ky mezi Bezdružicemi a Ko-
kašicemi (Cebivem a Pňo-
vany). Vlaky povede loko-
motiva 310.072, kvůli nedo-
stavěné trati do Teplé bude 
z Bezdružic náhradní do-
prava historickým autobu-
sem. Na návštěvníky čeká 
bohatý program. Na ná-
draží v Cebivi se například 
představí po oba dny taneč-
ní skupina Althea.

V Telči pokračuje
Parní léto

Parní léto mezi Kostel-
cem u Jihlavy a Slavoni-

cemi pokračuje i první dva 
srpnové víkendy. Cestující 
se svezou ve vlaku sestave-
ném z českotřebovské parní 
mašinky 310.922 „Kačen-
ky“, historických osobních 
vozů a bufetového vozu, 
přičemž v pojížděných úse-
cích trati číslo 227 zastavu-
je ve všech stanicích a za-
stávkách. V sobotu 1. srpna 
a v neděli 9. srpna se usku-
teční výlet do Slavonic, při-
čemž zvláštní vlak poje-
de v úseku Telč–Slavoni-
ce a zpět. Další podrobnos-
ti se dozvíte na stránkách 
www.telcskadraha.ic.cz.

kam jet

Tradiční Den dráhy uspořáda-
li 20. června na úzkokolejné 

trati číslo 298. Ta vede z Třemeš-
né ve Slezsku do Osoblahy. 

Tři parní lokomotivy 
a sedm vagonů
Stejně jako loni připravila sou-
kromá dopravní společnost Slez-
ské zemské dráhy jízdu parní-
ho vlaku již z Krnova. Letos od-
vezla cestující parní lokomoti-

Na úzkorozchodce 
z Třemešné ve Slezsku 
do Osoblahy slavili 
tradiční Den dráhy 
parní jízdou. Došlo 
i na přepadení vlaku.

Banditi a indiáni na trati do Osoblahy

CO NABízí 
BARCELONA

1Květinový a ptačí trh 
na ulici La Rambla.

2Obří akvárium, vlastně ně-
kolik různě velkých nádrží, 

kde plavou sladkovodní i moř-
ské ryby a několik žraloků. 

3Gaudího vrcholné dílo,
katedrálu Sagrada Familia, 

která se stále staví.     

4Památník Kryštofa Kolum-
ba s vyhlídkovou plošinou 

uvnitř zeměkoule.

Při výletu do Španělska si 
od vlaků neodpoči nete. 
Tamní železniční společ-

nost RENFE poskytuje jízdní vý-
hody i rodinným příslušníkům, 
manželkám a dětem, a tak není 
problém podniknout výlety 
do Barcelony i do vzdálenějších 
míst. Díky rychlovlakům AVE se 
snadno podíváte třeba i do stovky 
kilometrů vzdáleného Madridu. 

Ve světě slunce a písku
Například Santa Susana je typic-
ké místo turistického průmyslu 
s množstvím hotelů, barů, disko-
ték a jiných lákadel pro návštěv-
níky. Je tady ale také mnohaki-
lometrová slunečná pláž jen ně-
kolik desítek metrů od většiny 
hotelů. Další příjemné pláže se 
rozkládají i v sousedních letovis-
cích. Ty nejhezčí určitě leží mezi 
Calellou a Sant Pol de Mar, kde 
vybíhají do moře skály a vlak zde 
projíždí několika krátkými tune-
ly. Tam se mezi skalisky nachá-
zí několik malých romantických 
pláží včetně nudistické. 

Do Calelly i do Sant Pol de Mar 
se dá pohodlně cestovat vlakem 
na FIPku. Další pěkné pláže po-
tom leží na sever v okolí městečka 
Tossa de Mar. Tam ale vlaky ne-
jezdí, a tak je třeba kombinovat 
několik dopravních prostředků, 
hlavně autobusy, nebo se na vý-
let vypravit lodí. Volné jízdenky 
lze využít ale také na vzdáleněj-
ší cesty do překrásné katalánské 
metropole Barcelony.

 
Příjezd do podzemí
Cesta regionálnímu vlaku trvá 
do Barcelony asi hodinu a většina 
trasy vede přímo po mořském po-
břeží. V katalánské metropoli lze 
vystoupit na některém z nádraží, 
které se nachází přímo v centru 
města v podzemí. Něco takového 
Praze nebo Brnu chybí. 

Jedna ze stanic leží přímo pod 
náměstím Plaza de Catalunya 
na okraji historické čtvrti Gótic 
a na začátku světově proslulé uli-
ce La Rambla s květinovým a pta-
čím trhem. Přímo v těchto mís-

Putování po španělském pobřeží
30/20098 zA POzNÁNíM

Z Olomouce
do Nysy zdarma

Jízdu vlakem taženým par-
ní lokomotivou z Olomou-

ce přes Šumperk a Jeseník až 
do polské Nysy zdarma na-
bízí v sobotu 1. srpna spo-
lečnost Jesenická rozvojová. 
Vlak jede na tradiční slav-
nosti a je součástí projektu 
Za poznáním jesenicko-nys-
kého pohraničí. Ve spolu-
práci s ČD vypravují orga-
nizátoři tento vlak na Dny 
tvrze v Nyse, největší letní 
atrakci regionu Nysa. Stře-
dověké armády se při ní 
utkají v prostorách bývalé 
vojenské pevnosti.

Odjezd ve 4.50 h z Olo-
mouce přes Uničov do Šum-
perka, odkud odjíždí 
v 6.55 h, z Jeseníku jede 
v 9.50 h a staví ve většině 
stanic na trase. Na zpáteční 
cestu vyrazí v šest odpoled-
ne. Jízdné je zdarma a chy-
bět nebude ani jídelní vůz.

(red, jj)

z Bezdružic vlakem 
i autobusem

va 423.0145 z Výtopny Jaroměř. 
V Třemešné ve Slezsku již čekal 
na cestující další vlak, pro tento 
den složený ze dvou úzkorozchod-
ných parních lokomotiv a sedmi 

vozů, mezi nimiž nechyběl oblí-
bený pivní. V čele vlaku byla za-
řazena největší provozuschopná 
parní úzkorozchodná lokomoti-
va v Evropě U 57.001 Štokr, kte-

rou před 60 lety vyrobili v plzeň-
ské Škodovce. Po ukončení pro-
vozu v Jugoslávii byla zachráně-
na před sešrotováním rakous-
kým Clubem 760 a letos ji opravili 
v krnovské firmě Olpas Moravia. 
Druhou parní lokomotivou byla 
U 46.002 Rešica, kterou na Oso-
blažce již dobře znají. 

Před Bohušovem na vlak čeka-
li banditi na koních a indiánská 
vesnice. V Osoblaze na přítom-
né milovníky železnice čekala 
třetí fungující parní lokomoti-
va 310.017, která na rampě vozi-
la malé nadšence parních loko-
motiv. Před osoblažským depem 
při údržbě obě „malé velké“ páry 
pózovaly fotografům. Tato příle-
žitost se lovcům snímků naskytla 
pravděpodobně poprvé od ukon-
čení parního provozu na trati 

Romantický výlet
šumavskými lesy

Parní vlak Josef Rose-
nauer se vydá na svou 

jízdu šumavskými lesy 
v nedě li 9. srpna ke Schwar-
zenberskému kanálu. 
Odjezd je v 10.44 h z Vo-
lar, příjezd do Černé v Po-
šumaví ve 13.24 h. Základ-
ní celodenní jízdné pro ces-
tu tam a zpět je 300 korun. 
Vlak vás proveze uklidňu-
jící jihočeskou přírodou, 
ale i divokou krajinou Mrt-
vého Luhu. Na nádraží 
v Nové Peci bude na cestu-
jící z historického vlaku če-
kat přistavený autobus, kte-
rý zájem ce zaveze na Jele-
ní Vrchy, kde mohou navští-
vit muzeum Schwarzen-
berského kanálu a zhléd-
nout ukázku plavení dří-
ví. Z Volar do Černé v Pošu-
maví a zpět se můžete svézt 
parním vlakem Josef Rose-
nauer také 23. a 29. srpna.

V nabídce cestovní 
kanceláře ČD travel 
najdete každoročně 
řadu letních 
prázdninových pobytů. 
Mezi velmi lákavé 
patří letecké zájezdy 
na španělská pobřeží 
Costa Marasme 
a Costa Brava.

dARy MOŘE. Tyhle ryby v našich supermarketech asi neuvidíte. z ŘíŠE fLORy. Pokud někoho milujete, kupte mu hezkou květinu.

na konci 50. let minulého stole-
tí. Zpáteční cesta uběhla stejně 
rychle jako tam a nadšení cestu-
jící z Třemešné odjeli do Krnova 
opět parním vlakem s 423.0145 
v čele. 

Sluníčko přálo všem, 
ale hlavně fotografům
Vlak byl při obou jízdách zcela za-
plněn. Počasí této akci přálo, pro-
tože nepršelo a občas dokonce vy-
kouklo sluníčko, které tak potěši-
lo nespočet fotografů. 

Všechny důležité informace 
o provozu na této úzkorozchod-
né dráze získáte na interneto-
vých stránkách www.ozk.goo.cz 
(kde si můžete objednat brožur-
ku a malé kalendáře), případně 
na www.osoblazsko.com.

PAVEL HORNA

OdPOČINEK. Parní lokomotivy úspěšně dojely do Osoblahy
a připravují se na zpáteční cestu. FOTO AuTOR

VOdNí KRÁSKA. Při toulkách po Barceloně si zajděte odpočinout na nábřeží.  FOTO AuTOR (4x)

tech je na dosah ruky staré měs-
to s gotickým chrámem. Neza-
pomeňte také navštívit úžasnou 
tržnici, kde to překypuje nejrůz-
nějšími druhy ovoce, zeleniny, 
uzenin a mořských plodů a ryb, 
které jsou u nás vidět většinou 
jen ve velkých hypermarketech 
a určitě ne v takové široké na-
bídce a v takovém množství. Ale 
není se co divit. Moře je i od této 
tržnice jen pár stovek metrů. 

Architektonické skvosty 
na každém rohu 
Na konci ulice La Rambla se na-
chází památník objevitele Ame-
riky Kryštofa Kolumba s vyhlíd-
kovou plošinou uvnitř země-
koule, na které objevitel nového 
kontinentu stojí. V areálu pří-
stavu je další velká atrakce Bar-
celony – obří mořské akvárium. 
Vlastně se jedná o několik různě 
velkých nádrží, ve kterých jsou 
sladkovodní i mořské ryby, moř-
ští koníci, sasanky a další vodní 
havěť. Nejúchvatnější je pak vel-
ký bazén s proskleným tunelem, 
ve kterém plave i několik žraloků. 

Barcelona je také bohatá 
na architektonické skvosty. Se-
tkávají se zde nejrůznější sta-
vební styly ať již historické nebo 
moderní architektury. Mezi 
nimi určitě vynikají díla archi-
tekta Gaudího. Několik domů 
a paláců má osobitou tvář. Jeho 
architektuře inspirované příro-
dou a secesí se vyrovná jen málo-
co. Vrcholným dílem je katedrá-
la Sagrada Familia. Přestože její 
stavba jde velmi pomalu a zda-
leka není před dokončením, její 
věže již dnes patří mezi domi-
nanty města. Rozestavěnou ka-
tedrálu lze navštívit a dá se vy-
stoupat i do jejích věží. 

Úžasná je i večerní návštěva 
Barcelony. Strhujícím divadlem, 
které pravidelně láká stovky oby-
vatel i turistů, je večerní předsta-
vení „zpívající“ fontány pod scho-
dy k paláci Nacional. Po setmě-
ní se rozezní hudba a tisíce kubí-
ků vody se roztančí v nejrůzněj-
ších obrazcích podtržených ba-
revnými světly. Nedaleko palá-
ce Nacional se nachází také vět-
šina olympijských sportovišť a je 
zde jedna z nejkrásnějších vyhlí-
dek na město. 

PETR ŠťÁHLAVSKÝPAST NA TuRISTy. V ulici La Rambla je na vás i vaši peněženku nastraženo nespočet lákadel.

PříjEmNé PLÁžE 
VČETNě NudiSTické 

NAdjETE u měSTA 
cALELLA.


