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PRVNÍ DÁMA. Livia Klausová se pravidelně účastní mimořádných jízd vlaků, které České dráhy pořádají vždy začátkem března u příleži-
tosti výročí narození prvního československého prezidenta - T. G. Masaryka. Více se dočtete na straně 2. FOTO MICHAL MÁLEK
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Stávka odborů
odložena

z Milovic do prahy 
za korunu

eTikety pro noční 
spojení do Vídně

Výhra v soutěži
putuje do ostravy

V  prvním březnovém 
týdnu se na železni-

ci měla uskutečnit stávka 
za zrušení vyššího zdaně-
ní zaměstnaneckých bene-
fitů. Akce, kterou vyhlási-
ly odborové svazy působící 
v dopravě, byla namířena 
proti členům vlády a parla-
mentu. Vzhledem k tomu, 
že poslanecká sněmov-
na již přijala novelu záko-
na rušící vyšší zdanění be-
nefitů, rozhodly se odbory 
odložit stávku na neurčito. 
Generální ředitel Českých 
drah Petr Žaluda děku-
je odborovým organizacím 
za uvážlivý a konstruktiv-
ní přístup. 

V úterý 9. března si nejen 
obyvatelé Milovic moh-

li vyzkoušet přímé spoje-
ní vlakem do Prahy a zpět. 
Za symbolickou jednu ko-
runu se na nádraží v Mi-
lovicích prodávaly po celý 
den jízdenky Milovice – Pra-
ha – Milovice. Akci připra-
vily společně České dráhy 
a Středočeský kraj. Cílem 
bylo motivovat hlavně nové 
obyvatele Milovic, aby mís-
to aut začali používat k ces-
tě do práce či za zábavou 
do Prahy vlak. Podobné akce 
plánují České dráhy pořádat 
postupně ve všech krajích 
České republiky. (pt, st)

S  první změnou jízdního 
řádu rozšířily České drá-

hy nabídku eTiketů do za-
hraničí. Nově se prodáva-
jí také jako jízdenky s lůž-
kovým příplatkem do pří-
mých vozů z Prahy do Víd-
ně na nočních rychlících 
471/407; odjezd z Prahy 
hl. n. je ve 23.11 h, příjezd 
od stanice Wien Westbahn-
hof v 6.22 h. Jízdenky do od-
dílů kategorie T3 (třímístný 
oddíl) vyjdou v současnosti 
na 1 294 Kč (49 eur).

Držitel dvou medai-
lí z olympijských her 

ve Vancouveru Lukáš Bauer 
vylosoval výherce soutěže 
o zájezd do Krkonoš. Z hlav-
ní ceny v podobě zájezdu 
pro dvě osoby na mistrov-
ství České republiky v běhu 
na lyžích, které se usku-
teční 25. až 28. března 2010 
v Horních Mísečkách, se 
může těšit Kateřina Smol-
ková z Moravské Ostravy. 
Součástí výhry je také mož-
nost setkat se s českými re-
prezentanty a nahlédnout 
do zákulisí příprav na mis-
trovské závody. 

krátce

oslavy výročí 
T. G. Masaryka
Na počest našeho prvního 
prezidenta vyjely zvláštní 
parní vlaky. STrana 2

Tradice dlouhá 
půl století
V Bohumíně sídlí největší 
výrobce kol a dvojkolí 
v Evropě. STRANA 7

nové terminály 
pro cestující  
V železničních stanicích 
na Moravě se zlepší možnosti 
přestupu na MHD. STRANA 4

České dráhy uzavřely v roce 
2008 smlouvu na dodáv-
ky elektřiny od Správy že-

lezniční dopravní cesty. Po ně-
kolikaletém růstu cen elektřiny, 
zvyšujícím náklady železnice, se 
tehdy SŽDC rozhodla využít po-
klesu cen na energetické burze 
k výhodnému nákupu elektřiny 
na několik let dopředu.

Nabídka byla
tehdy výhodná
V říjnu téhož roku vypsala v sou-
ladu se zákonem o veřejných za-
kázkách výběrové řízení na tříle-
té dodávky elektřiny pro vlastní 
potřebu a potřebu dopravců. Nej-
nižší cenu a nejvýhodnější pod-
mínky nabídla společnost ČEZ 

Jak ušetřit za elektřinu
České dráhy se 
rozhodly vyřešit 
problém s cenami 
za dodávky 
elektřiny, které 
začaly být vzhledem 
k situaci na trhu 
zbytečně vysoké.

komu vadí
úspěšné Čd?
Na urážky a sprostoty 
odpovídat nebudeme, 
ale na pomlouvání, lži 
a ostouzení práce nás 
všech musíme reagovat.

Již dlouho se kolem Čes-
kých drah neodehrával 

žádný skandál. Na opak jak 
uzavření dlouhodobých 
smluv s kraji i státem, tak 
úspěšné výsledky hospoda-
ření za loňský rok pravdě-
podobně nedají některým 
lidem spát. Mezi tyto lidi 
zřejmě patří i pan Dušek, 
jehož vulgarity, osobní ne-
návistné a lživé vý pady lze 
určitě ignorovat. Nelze ale 
ignorovat veřejné ostouze-
ní práci nás ve vedení fir-
my i vás v provozu. Máme 
se snad stydět za to, že 
jsme zajistili plynulé fun-
gování a financování drah 
po jejich nekoncepčním 
rozdě lení? Máme se pova-
žovat za neschopné, proto-
že jsme uzavřeli dlouhodo-
bé smlouvy se státem a kra-
ji, a zajistili tak všem, kdo 
na železnici pracují, solidní 
perspektivu? 

Co dělal pan Dušek v do-
bách, kdy podle svých 
slov rozhodoval, kdo bude 
na dráze generální ře-
ditelem, když se po roce 
2000 začaly ČD propadat 
do hlubo kých vnitřních 
dluhů, projídaly svůj maje-
tek i budoucnost? Co doká-
zal udělat pro železnici a ja-
kým právem si troufá na-
padat management, kte-
rý dnes začal splácet tyto 
dluhy, na jejichž tvorbě se 
pan Dušek ve svých funk-
cích a svou činností sám 
podílel?

Jak může zrovna on mlu-
vit o nějaké protekci na dra-
hách organizované Žalu-
dou, když právě on osob-
ně Duškovi od počátku od-
mítal poskytnout protekční 
a nadstandardní podmínky 
pro práci jeho nově vznik-
lých odborů? Na tom, že se 
měří všem stejně, prostě tr-
váme, rovněž jako na roz-
hodnutí, že na generálním 
ředitelství nebudou praco-
vat za nadstandardní platy 
lidé jen kvůli tomu, že pa-
tří do klubu osobních přá-
tel Jaromíra Duška, a při-
tom se ani neobtěžují pravi-
delně chodit do práce, natož 
aby byli drahám v době tvr-
dých úspor k čemukoli plat-
ní. Ani v tom jsme Duško-
vi prostě vyhovět nemohli, 
a tito lidé odešli. 

Vedení ČD tak nadále 
trvá na tom, že na vedou-
cích pozicích ve firmě bu-
dou pracovat jen lidé, kte-
ří na to mají a jsou ochotni 
to dnes a denně ve prospěch 
drah dokazovat. Být kama-
rád s Duškem tady možná 
kdysi bylo lepší než deseti-
tisíce odpracovaných ho-
din a prokazatelné výsled-
ky, ale ty časy jsou pros-
tě pryč. Naše filozofie říze-
ní firmy, stojící na princi-
pu padni komu padni a pla-
tí se jen za odvedenou práci, 
zvedla výrazně výkon apa-
rátu generálního ředitelství 
a v důsledku přivedla drá-
hy k narovnání finančních 
vztahů v provozu regionál-
ní i dálkové dopravy a k nej-
lepšímu hospodaření v his-
torii. Není žádný důvod ji 
opouštět.

Vedení ČeSkýCh drah

V karviné informují společně

V  sousedství pracoviště 
Českých drah je poboč-
ka Městského informač-

ního centra (MIC). Návštěvníci 
tak obvykle odcházejí i s množ-
stvím dobrých tipů ohledně tu-
ristických zajímavostí Karvin-
ska a celého regionu. Lázeňští 
hosté, kteří tu přicházejí rovnou 
od vlaku i s umístěnkou v ruce, 
dostanou spolehlivé rady, jak se 
na místo pobytu dostanou rych-
le a bez bloudění.

Úzká spolupráce
v informacích
Určitou zvláštností je, že o tu-
ristických lokalitách zcela běž-
ně podává informace pracovnice 
ČD centra a třeba na dotazy tý-
kající se vlakových spojů dokáže 

Do ČD centra 
na hlavním nádraží 
v Karviné rádi zavítají 
lázeňští hosté i turisté, 
kteří přijedou vlakem.

elektronickou verzi
Železničáře čtěte
také na intranetu

Českých drah.

dodáVky elekTřiny od ČerVenCe

V  úředním věstníku Evrop-
ské unie již byly zveřejně-

ny detaily standardního výběro-
vého řízení Českých drah na do-
dávky pro celou českou železnič-
ní síť. Smlouva s vítězem soutěže 

by měla být uzavřena na obdo-
bí od letošního července do kon-
ce příštího roku, předpokládaný 
objem kontraktu má dosáhnout 
2,9 mld. korun. Nabídky je mož-
no podávat do 16. dubna 2010.

kvalifikovaně reagovat pracovni-
ce MIC. „Velmi úzce spolupracu-
jeme, protože lidé nerozlišují, že 
jedna jsme od drah a druhá patří 
pod město. Je jim jedno, kdo jim 
informaci poskytne, hlavně aby 
byly správné. Právě o to se vždy 
snažím. Je to jednodušší než kaž-
dému vysvětlovat, že tu nejsem 
za dráhy,“ vysvětluje informátor-
ka MIC Leona Hasníková.

Okresní město Karviná se 
správními úřady je spá-
dovou oblastí pro další 
lokality. „Snažím se 
lidem poradit, jak se 
ve městě orientovat 
především v době, 
kdy tu jsem sama,“ 
dodává pracovnice 
ČD centra Jarmila 
Kaniová. To je totiž 
v provozu každý den 
od šesti do půl sed-
mé večer. Pracoviště 
Městského informačního 
centra je obsazeno v pra-
covních dnech od osmi 
do čtyř odpoledne.

S myšlenkou na úzkou sou-
činnost Českých drah a města 
se také v únoru před pěti lety 
karvinské ČD centrum oteví-

ralo. Železni-

čářky absolvovaly i krátké ško-
lení v Městském informačním 
centru. Nyní obě pracoviště vi-
zuálně odděluje jen stolek se 
dvěma monitory veřejného in-
ternetu. Spolu se stolními počí-
tači je poskytlo město. 

Procházka
pro lázeňské hosty
Ve stanici zastavují vlaky vyš-
ší kvality a jednou týdně i jeden 
pár spojů SC Pendolino. „Lá-
zeňští hosté mají stanici vylo-

ženě jako odpolední procház-
ku. Zejména o víkendech, 
kdy jim končí pobyt a potře-

bují vyhledat vlakové spo-
jení domů,“ říká Jarmila 
Kaniová. 

Součástí karvinského 
ČD centra je i mezinárod-
ní a osobní pokladna. Nej-
větší frekvence návštěv bývá 
brzy dopoledne i odpoledne. 
Souvisí zejména s úředními 
dny, střídáním lázeňských 
turnusů a školní docház-
kou. IVAN SKULINA

Prodej, 13. listopadu 2008 byla 
vyhlášena vítězem výběrové-
ho řízení. Na základě toho uza-
vřela se SŽDC příslušné smlou-
vy a nakoupila elektřinu na vel-
koobchodním trhu. Cenové pod-
mínky vycházející z tehdejších 

cen na burze byly z pohledu od-
běratelů výhodné, obsahovaly 
například omezení nejvyššího 
možného růstu cen v následují-
cích letech.

Vzhledem k celosvětové kri-
zi klesly ceny elektřiny v roce 

2009 více, než SŽDC i ostatní zá-
kazníci ČEZ očekávali. Změna le-
gislativy umožnila Českým dra-
hám vzniklou situaci řešit. Proto 
požádaly SŽDC o vytvoření vlast-
ních odběrných míst, což bylo 
povoleno ze strany Energetické-
ho regulačního úřadu na konci 
loňského října.

Řešení pro časovou tíseň
Kontrakt se SŽDC končil v závěru 
roku 2009, a protože od 1. ledna 
2010 musely České dráhy zabez-
pečit nákup silové elektřiny pro 
elektrickou trakci pro všechny 
dopravce, ocitly se v časové tísni. 
Proto se management ČD rozhodl 
pro jednací řízení bez uveřejnění 
nabídky. V souladu se zákonem 
jsme oslovili jednoho dodavatele, 
který je zároveň výrobcem elek-
třiny, a byl tedy předpoklad, že 
bude schopen pokrýt požadavky 
Českých drah zejména z hledis-
ka množství poptávané energie.  

České dráhy se nyní staly nej-
větším odběratelem elektřiny 
v České republice. Za dodávky za-
platí v současné době podstatně 
méně než v předchozím období.

paVel TeSař
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ministryně školství Miroslava Ko-
picová, za Poslaneckou sněmov-
nu a Senát Jiří Dienstbier, Miloslav 
Vlček, Milan Štěch a Jiří Paroubek 
a za Středočeský kraj hejtman Da-
vid Rath. Za České dráhy položil 
věnec Antonín Blažek s chotí. Ne-
chyběli ani zástupci Českosloven-
ské obce legionářské, Českého sva-
zu bojovníků za svobodu nebo Čes-
ké obce sokolské. Z Moravy sem do-
razil sbor v lidových krojích, který 
u hrobu zazpíval Masarykovu ob-
líbenou píseň Ach synku, synku.

Nová jezdecká socha
Krátce po 13. hodině, po projevech 
ředitele rakovnického muzea Fran-
tiška Povolného, pod něž muzejní 
expozice v Lánech patří, a někte-
rých politiků, odhalila první dáma 
ČR jezdeckou sochu TGM od Petra 
Nováka z Jaroměře. Za hustého 
sněžení pak zazněla státní hymna 
v podání hudby Hradní stráže. Kdo 
chtěl, mohl si po skončení oficiál-
ního aktu v teple stanu pochutnat 
třeba na teplých nápojích a nebo 
si poslechnout swingový koncert 
Sester Havelkových. 

Nutno dodat, že cestující sobot-
ního zvláštního vlaku, kteří nemí-
řili do Lán, se mohli zastavit na vý-
stavě TGM a železnice v muzeu Čes-
kých drah v Lužné u Rakovníka 
nebo jet vlakem taženým parním 
Albatrosem z roku 1947 směrem 
do Žatce. Vlak bohužel dojel kvůli 
kolizi automobilu na přejezdu pou-
ze do Měcholup, zpáteční cestu mu-
sela kvůli nečekané technické záva-
dě historického stroje v Kladně do-
končit motorová lokomotiva.

Parním vlakem
do Masarykova rodiště
Prosluněná neděle 7. března, 
na kterou přesně připadl den na-
rození TGM, patřila rovněž zvlášt-
nímu parnímu vlaku. Ten byl vy-
praven z Brna hl. n. a do Hodoní-
na, rodiště prvního českosloven-
ského prezidenta, mířil po lokál-
ce místy, k nimž měl TGM  těsný 
vztah. Zastavil v Čejči, kde se vyu-
čil kovářem, a v Mutěnicích, kde žil 
dva roky v domě č. p. 120 (tzv. Drá-
bovně). Krátce před jedenáctou ho-
dinou se z nádraží, kde hosty při-
vítala hodonínská starostka Mila-
na Grauová, vydal krojovaný prů-
vod k pomníku TGM. Zde se za pří-
tomnosti představitelů společen-
ského života, ale třeba i jednoho 
ze žijících potomků TGM uskuteč-
nil pietní akt. Vlak dále pokračoval 
do Břeclavi a stejnou cestou zpět. 

Jakoby mávnutím kouzelného 
proutku se do Hodonína přenesla 
také dobová souprava včetně Ma-
sarykova salonního vozu, který 
byl podobně jako mobilní výstava 
předváděn na hodonínském ná-
draží. Ani s odjezdem „páry“ sláva 
neutichla – od 18. hodiny v hodo-
nínském sále Evropa patřil kom-
ponovanému pořadu Pocta TGM, 
na němž reci toval herec Stanislav 
Zindulka. Účast veřejnosti na jihu 
Moravy byla o poznání silnější než 
v sobotu, jistě nejen díky mno-
hem příznivějšímu počasí. 

MARTIN NAVRÁTIL

Dvoudenní připomínka 
160. výročí narození prezi-
denta osvoboditele Tomáše 

Garrigua Masaryka se za význam-
né podpory a organizace Českých 
drah, Středočeského kraje, SŽDC, 
ČD Cargo, JLV, firem Chládek a Tin-
těra, Viamont DSP, Skanska DS, 
OHL ŽS a AŽD soustředila v sobotu  
6. března do Lán, o den později pak 
do jeho rodného Hodonína.

Po oba dny rámovaly oslavy 
jízdy zvláštních parních vlaků, 
na jejichž přípravě se velké míře 
podílela KCOD Praha a Brno. Po-
časí bylo o víkendu tak diametrál-
ně odlišné, že se málem chtělo vě-
řit na nějaký symbol.

Salonní kupé 
pro první dámu
V sobotu, za mrazu, občasné vánice 
a v několikacentimetrové sněhové 
pokrývce, vyjel v 8.14 h parní vlak 
tažený lokomotivou 498.022 z praž-
ského hlavního nádraží. V salon-
ním voze prezidenta Masaryka 
z roku 1930 cestovala do Stochova 
první dáma Livia Klausová s vnou-
čaty. Vlakem do Lán mířila už po-
třetí a jak nám prozradila, na Ma-
sarykův salonní vůz, doprovázený 
ředitelem českovelenické ŽOS Jiřím 
Sedláčkem, nedá dopustit: „Vagon 
je nádherný už tím, že dřív lidé 
měli více času a věnovali se na něm 
řemeslné až umělecké dovednosti 
nejen u velkých věcí, ale i detailů. 
Jsem ráda, že ho nadšenci železnice 
nenechali zchátrat, ale že jej udr-
želi až do dnešní doby,“ řekla prv-
ní dáma a neopomenula zmínit, že 
si se zástupci drah popovídala ne-
jen o romantice v podobě nostal-
gických vlaků, ale i o praktických 
stránkách osobní dopravy. 

V sousedním unikátním čtyřo-
sém voze první třídy z 50. let, zva-
ném Papírák, a v soudobém konfe-
renčním voze jela řada hostí – zá-
stupci kraje, vedení Českých drah 
v čele s náměstkem pro osobní do-
pravu Antonínem Blažkem, zá-
stupci sponzorských firem, slo-
venského, amerického a izraelské-
ho velvyslanectví a další. Z politi-
ků jmenujme třeba jihomoravské-
ho hejtmana a předsedu Asociace 
krajů ČR Michala Haška. Ti všichni 
po vystoupení ve Stochově zhlédli 
prezidentský salonek a odjeli do ne-
dalekých Lán. Kyvadlovou autobu-
sovou dopravou se sem od vlaku vy-
dali nejen běžní cestující, ale tře-
ba také členové historického spolku 
představující vojáky čs. legií. Ofici-
álního aktu kladení věnců k hrobu 
TGM, prováděnému vojáky Hradní 
stráže, se na zaplněném lánském 
hřbitůvku účastnili za prezidenta 
republiky Václava Klause jeho choť 
a tajemník Petr Hájek, za vládu ČR 

Výročí TGM připomněly zvláštní vlaky 

V Čechách i na Moravě 
vyjely o prvním 
březnovém víkendu 
zvláštní vlaky na počest 
narození prvního 
československého 
prezidenta. 

SMĚr hodonín. Parní vlak, který vyjel v neděli z brněnského hlavního nádraží, putoval po Masarykových stopách v okolí jeho rodného města.  FOTO MICHAL MÁLEK (6x)

 

podíVaná. Zájemce o jízdy zvláštních parních vlaků neodradilo 
ani chladné březnové počasí. 

VĚneC. Památku TGM uctili i představitelé Českých drah. 

leGionáři. Kolorit dávných dob navozovaly historické uniformy. koláČky. Typické přivítání hostů na nádraží v Hodoníně. 

VýSTaVy pořádané u příleŽiToSTi VýroČí prezidenTa T. G. MaSaryka

prVní a poSlední Jízda TGM 

MASARyK 
na hekToroVi 

Život TGM na hradě – všední 
a sváteční
Výstava začala ještě před výročím 
narození TGM v Rožmberském sále 
Pražského hradu. Jde o první samo-
statnou výstavu na Hradě, věnova-
nou TGM. Dokumentuje Masary-
ka nikoli coby prezidenta, ale jako 
běžného člověka, a to už od první-
ho dne, kdy přijel vlakem do Prahy 
z exilu a na Hradě poprvé poveče-
řel a přespal. K vidění jsou předmě-
ty každodenního života, často vy-

stavované poprvé – zařízení bytů, 
nábytek, porcelán příbory, ale tře-
ba i účetnictví rodiny, které prozra-
dí, kolik rodina T. G. Masaryka pla-
tila za byt. Naleznete tu plný ro-
dokmen TGM a řadu fotografií, 
mnohdy dosud nepublikovaných. 
Otevřena je jen do 14. března.

Šlechta ve službách 
Masarykovy republiky
Výstava byla otevřena v Mu-
zeu TGM v Lánech, pobočce ra-

kovnického muzea. Vernisáž se 
uskutečnila 6. března. Masaryk 
se narodil 7. března 1850 v Ho-
doníně a zemřel na lánském 
zámku 14. září 1937. Na zdejším 
hřbitově jsou kromě něj pohřbe-
ni také jeho manželka Charlotta, 
syn Jan a dcera Alice.

TGM a železnice
Od 8. do 10. března byla mezi 10. 
a 16. hodinou na sedmém nástu-
pišti v Praze na Masarykově ná-

draží ve dvou speciálních vago-
nech k vidění  pojízdná výstava 
zabývající se nejen tématem TGM 
a železnice, ale i Československý-
mi legiemi. V sobotu byla k vidění 
v Lužné, v neděli v Hodoníně.

TGM a jeho rodina
Výstava v muzeu TGM v Hodoníně 
se koná až do 21. května. Město 
Hodonín i Středočeský  kraj vyda-
ly ke 160. výročí narození TGM pa-
mětní medaile.

Měli bychom vědět, že svou 
první i poslední cestu 

na území Československa pre-
zident osvoboditel absolvoval 
vlakem.

• V sobotu  21. prosince 1918 
odpoledne přivezl zvlášt-
ní vlak TGM na pražské ná-
draží císaře Františka Josefa. 
Směřoval z Horního Dvořiště, 
kde 20. prosince vjel na úze-
mí nové republiky, a dále po-
kračoval přes České Budě-
jovice a Tábor. Ve všech sta-
nicích, i tam, kde vlak pouze 

projížděl, jej vítaly tisícovky 
lidí. I z této jízdy se dochova-
la řada fotografií, a dokonce 
i dokumentární film.

• Rovněž 21., ale září 1937 byl 
z téhož pražského nádraží, již 
nesoucího jméno Wilsonovo, 
v 15.15 hodin vypraven speci-
ál číslo 7253 vezoucí ostatky 
zesnulého prezidenta Masa-
ryka přes Smíchov do Lán-S-
tochova. Na jednom plošino-
vém voze byly umístěny věn-
ce, na druhém rakev střežená 
šesti legionáři.

Před muzeem TGM v Lánech 
byla v sobotu odhalena 

nová jezdecká socha preziden-
ta Masaryka. Prezidentův kůň 
Hektor je zachycen poměr-
ně nezvykle, se skloněnou hla-
vou znázorňuje chvíle, kdy se 
pase. Sochu vysokou  přesně 
316 cm vyrobil Petr Novák z Ja-
roměře. Jak prozradil médiím, 
je to už jeho třetí socha TGM. 
U této sochy pro Lány bylo prý 
nejtěžší zachytit výraz v tváři 
TGM. Novák chtěl, aby se tvá-
řil vážně, ne však zamračeně. 
Socha, která přišla na 2,6 mil. 
korun, čekala na svou realiza-
ci deset let a získat finance po-
mohly teprve veřejná sbírka 
a skoro dvoumilionová dotace 
Středočeského kraje.
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Ve dnech 17.–20. květ-
na pořádá Institut Jana 

Pernera ve spolupráci s Mi-
nisterstvem dopravy v hote-
lu Technik v Lázních Boh-
daneč již 17. seminář Inte-
grované dopravní systémy. 
Účastníci budou seznámeni 
s připravovanými materiály 
dopravní politiky ČR na rok 
2010 a nejbližší období, ak-
tuálními problémy IDS a ve-
řejné osobní dopravy v ČR 
a EU, realizací zákona o ve-
řejných službách v přepravě 
cestujících, problematikou 
některých zásad finanč-
ní politiky státu a krajů ČR 
a dalšími nově připravova-
nými legislativními doku-
menty v ČR a EU. Závěry se-
mináře budou publiková-
ny na www.perner.cz. Zde 
najdete také další podrob-
nosti k akci. Dotazy vám 
odpoví na e-mailové adre-
se jaroslav.gabriel@mdcr.cz 
nebo na telefonních číslech 
225 131 443 (199), 602 693 683.
 (hop)

Velký zájem 
o Čédés

Seminář o idS 
ze všech úhlů

Jaký byl v letošním roce 
zájem žáků základních 
škol o zařazení 
do Stipendijního  
programu ČéDés?

Ministerstvo 
dopravy spolupořádá 
specializovanou akci 
o integrované dopravě.

odpovídá

doprava

Program se i v tomto roce 
setkal s vysokým po-

čtem uchazečů, celkem se 
do něj přihlásilo 195 žáků 
z 9. ročníků základních škol 
v celé České republice, to 
je o 70 více než v minulém 
roce. Stejně jako před rokem 
byl největší zájem o Střed-
ní průmyslovou školu stroj-
ní a dopravní v Děčíně, kam 
se přihlásilo 51 žáků. Celko-

vý počet přihlášek pouka-
zuje na to, že firma České 
dráhy je vnímána jako vel-
mi stabilní a perspektivní 
zaměstnavatel.

Koncem března tak mo-
hou začít na partnerských 
školách ústní pohovory se 
všemi přihlášenými. Cílem 
bude zjistit motivaci žáků 
studovat školu s doprav-
ním zaměřením, jejich stu-
dijní výsledky a v neposled-
ní řadě také zájem o želez-
nici. Po úspěšném absolvo-
vání ústního pohovoru bu-
dou žáci vysláni na zdravot-
ní prohlídku. V případě, že 
žák uspěje v obou kolech vý-
běrového řízení, může se 
v červnu dostavit k podpisu 
smlouvy o stipendiu.

Je dobře, že si České dráhy 
uvědomují potenciál mladé-
ho člověka a že jedním z pi-
lířů firemní politiky je spo-
lupráce se školami, s žáky, 
v kterých vidí budoucnost 
a zajištění stabilního perso-
nálního prostředí.

Jak a komu pomáhá sociální fond
Sociální fond Českých drah slouží 
k zabezpečování kulturních, sociálních 
a obdobných potřeb pracovníků. Zaměstnanci 
ČD z něj proto mohou čerpat příspěvky.

Kdo má nárok na pomoc ze 
sociálního fondu? Jak vel-
ké příspěvky a v jakých pří-

padech lze žádat? A k jakým hlav-
ním změnám došlo na přelomu 
roku? Na téma sociálního fondu 
jsme hovořili s Lucii Bauerovou. 

Jak vůbec sociální fond vzniká?
Sociální fond ČD je tvořen v sou-
ladu s §11 zákona č. 77/2002 Sb. 
přídělem ve výši 2 procenta z roč-
ního objemu nákladů zúčtova-
ných na mzdy a náhrady mzdy, 
a to vždy z předešlého roku. V po-
sledních letech objem prostřed-
ků v sociálním fondu klesá, pro-
tože klesá počet zaměstnanců 
ČD, i když průměrná mzda ros-
te. Do sociálního fondu jdou i zů-
statky z předchozích let a splát-
ky půjček.

Kdo má právo na čerpání ze So-
ciálního fondu ČD?
Podle platných zásad má toto prá-
vo zaměstnanec ČD, jeho rodin-
ní příslušníci a důchodci – bývalí 
zaměstnanci, kteří bezprostřed-
ně před odchodem do důchodu 
pracovali u ČD, a.s. Za rodinné-

ho příslušníka považujeme man-
žela, manželku, registrovaného 
partnera a děti do skončení povin-
né školní docházky a poté do 26 
let včetně. Nárok mají i druhové 
a družky, pokud se zaměstnan-
cem ČD žijí ve společné domác-
nosti. U důchodců nastala letos 
změna, protože čerpat ze sociál-
ního fondu mohou pouze ti, kteří 
odešli z ČD 1. ledna 2003 a později. 

Na jaké účely jdou příspěvky ze 
sociálního fondu?
Ze sociálního fondu lze poskyt-
nout příspěvek na zlepšování 
pracovního prostředí a sociální-
ho zázemí na pracovišti, na jazy-
kové kurzy, příspěvky na kultur-
ní, sportovní, zájmovou a spole-
čenskou činnost, příspěvky na re-
kreaci, zájezdy, tábory dětí a mlá-
deže, léčebné a ozdravné pobyty. 
Kromě toho z něj ČD přispíva-
jí na penzijní připojištění a také 
se poskytují finanční dary. Ze 
sociálního fondu se hradí i vý-
pomoc v závažných případech 
jako povodně a bezúročné půjč-
ky do výše 20 tisíc Kč se splatnos-
tí do pěti let. 

V minulosti bylo v ČD několik 
sociálních fondů. Jak je to dnes?
Dříve existoval centrální sociální 
fond a sociální fondy organizač-
ních složek. Každá složka si tvo-
řila vlastní zásady a kromě toho 
platily zásady na centrální úrov-
ni. Dnes máme jeden sociální 
fond a jedny zásady. Organizač-
ním složkám byly přiděleny virtu-
ální účty na: 1) zlepšení pracovní-
ho prostředí, 2) kulturní, sportov-
ní, zájmovou a společenskou čin-
nost a 3) rekreaci, zájezdy a tábo-
ry dětí a mládeže. Ale pozor, orga-
nizační složky dostávají prostřed-
ky pouze na nedotované zájezdy, 
tedy ty mimo kancelář ČD travel.

Jaké jsou změny v poskytování 
příspěvku na dovolenou?
Zaměstnanec loni mohl dvakrát 
čerpat z centrálního rozpočtu 
a jednou za rok z fondu své orga-
nizační složky. Letos může čerpat 
jen jednou, a to buď na dotova-
nou, nebo nedotovanou rekreaci. 
Druhá změna se týká dětí. Nově 
je pro ně v tomto případě stano-
vena věková hranice 19 let včetně. 

Jaká je výše tohoto příspěvku?
Právo na poskytnutí příspěvku 
mají zaměstnanci, kteří jsou u ČD 
aspoň šest měsíců. U důchodců 
je podmínka, že před odchodem 
do starobního či invalidního dů-
chodu jim trval zaměstnanec-

ký poměr nepřetržitě aspoň 5 let. 
Pokud se bavíme o zájezdech u ČD 
travel, tam může být u tuzemské 
rekreace příspěvek ze sociálního 
fondu až 3 tisíce Kč pro zaměst-
nance a jejich rodinné přísluš-
níky a až 1 500 Kč pro důchodce. 
V případě zahraničních zájezdů 
může být dotace u zaměstnance 
a rodinných příslušníků až 5 tisíc 
Kč, u důchodců do 2 500 Kč. Pla-
tí i další limity: příspěvek vyděle-
ný počtem pobytových dní nesmí 
překročit 500 Kč a dotace může po-
krýt nejvíce půlku ceny rekreace.

A u ostatních zájezdů?
U nedotovaných zájezdů platí, že 
maximální částka dotace na za-
hraniční rekreace činí až 40 pro-
cent ceny, maximálně 2 500 Kč 
na zaměstnance a 1 tisíc Kč na ro-
dinné příslušníky. U tuzemské 
rekreace činí dotace až 50 pro-
cent ceny, ale jsou tu další ome-
zení: do 1 500 Kč u zaměstnance, 
do 500 Kč u rodinných příslušní-
ků. Příspěvek vydělený počtem 
pobytových dní nesmí překročit 
250 Kč, důchodci na dotaci ze so-
ciálního fondu v tomto případě 
nárok nemají. Organizační slož-
ky se ale mohou rozhodnout, zda 
budou na tyto zájezdy přispívat 
a v jakém rozsahu. Výše příspěv-
ků nesmí překročit uvedené část-
ky. V každé organizační složce ČD 
je to tedy jinak.  peTr horálek

LUCIE BAUEROVÁ
Odbor odměňování
a benefitů GŘ ČD

Po absolvování Střední prů-
myslové školy doprav-

ní v Praze nastoupila v srpnu 
1989 k ČSD na Vozové depo 
Praha jako účetní. Při zaměst-
nání vystudovala Dopravní 
fakultu Jana Pernera Univer-
zity Pardubice. V říjnu 1997 
nastoupila do žst. Neratovice 
jako personalista a mzdový 
referent. Od ledna 2005 pra-
covala na Odboru personál-
ním GŘ ČD, v roce 2008 byla 
převedena na Odbor odmě-
ňování a benefitů. V odděle-
ní kolektivního vyjednávání 
má na starosti problematiku 
sociálního fondu, metodiku 
pracovní doby a odměňování 
a problematiku kolektivního 
vyjednávání.

AKTUALITy 3

Jedním z typických znaků in-
tegrovaných dopravních sys-
témů (IDS) je zapojení želez-

nice a nerespektování hranic 
jednotlivých územních celků. 
IDS spojují především městské 
a příměstské oblasti. Z pohle-
du cestujícího se trasa člení jen 
na zóny nebo pásma s větším po-
čtem stanic. 

Pro zákazníka Českých drah 
je časově i finančně výhodněj-
ší koupit si jeden jízdní doklad 
na integrovanou dopravu, než 
si pořizovat několik jízdenek 
u různých dopravců zvlášť. Na-
vzdory problémům s dělbou tr-
žeb mezi zapojenými dopravci je 
zájmem všech zúčastněných své 
služby v této oblasti zkvalitňovat 
a rozšiřovat.

Více než tisíc stanic
a zastávek
Systémy IDS jsou podporovány 
místní i krajskou samosprávou 
a představují jednu z forem boje 
proti stále intenzivnější indivi-
duální automobilové dopravě. 
České dráhy se účastní v integro-
vaných dopravních systémech již 
od jejich počátků v roce 1992, kdy 
vstoupily na území Prahy a Zlína 
do systémů ZID a PID. V součas-
né době se České dráhy účastní 12 
systémů IDS, které zahrnují 1 058 
stanic a zastávek na 37,3 procenta 
celkové délky železnic. 

Objem přepravy na jízden-
ky IDS stále roste. Bylo tomu tak 
i loni, kdy vlivem krize došlo k od-
livu cestujících. Celkem bylo pře-
praveno 46,7 milionu osob, podíl 
tohoto druhu přepravy již přesáhl 
28,6 procenta ze všech cestujících 
přepravených Českými drahami. 
Pro co nejpřesnější vyčíslení ob-
jemu přepravy provádějí vlako-
vé čety ČD několikrát ročně frek-
venční průzkumy, k nim je třeba 
přičíst průzkumy skladby jízd-
ních dokladů v jednotlivých IDS 

Integrované 
dopravní systémy 
nabízejí cestujícím 
výhodu v podobě 
jednotného tarifu pro 
vícero dopravců.

zapojení do integrovaných systémů 

foto týdne

v kombinaci s měsíčními výkazy 
tržeb za naši účast v IDS. 

České dráhy se v současné 
době snaží o koordinovaný po-
stoj k současné potřebě zvyšování 
tržeb z osobní dopravy a součas-
ně i k požadavkům jednotlivých 
krajských objednatelů na rozši-
řování naší účasti v IDS, a to při 
respektování zájmů Ministerstva 
dopravy. V loňském roce České 
dráhy ukončily své působení v do-
pravním svazu JARIS a v českobu-
dějovickém systému do Hluboké 
nad Vltavou. Od května 2009 se 
ve spolupráci s Libereckým kra-
jem zavádí a rozšiřuje naše účast 
v systému IDOL. Jednání o rozsa-
hu a formě naší účasti probíhají 
i v rámci dalších IDS.  

Silná trojka:
Praha, Brno, Ostrava
Z hlediska přepravního výkonu 
mají pro České dráhy význam tři 
největší IDS. Zhruba polovina 
všech cestujících, kteří jezdí vla-
kem ČD v rámci nějakého IDS, při-
padá na Pražskou integrovanou 
dopravu (PID). Podle průzkumů 

asi dvě třetiny pasažérů ve vla-
cích náležejících do PID použí-
vají právě integrovaný tarif. Ješ-
tě v roce 2000 byl tento podíl asi 
39 procent. Integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje (IDS 
JMK) se na přepravním výkonu ČD 
v IDS podílí asi třetinou, Ostrav-
ský integrovaný dopravní systém 
(ODIS) pak asi deseti procenty.

Ve třech IDS mohou cestují-
cí používat jako jízdní doklad ve 
vlaku také bezkontaktní čipo-
vou kartu. U PID se jedná o v po-
slední době značně medializova-
nou Opencard. Zbylé dva přípa-
dy se týkají Integrované dopravy 
Plzeňska (IDP) a Integrovaného 
dopravního systému Liberecké-
ho kraje (IDOL). Ve třech IDS má 
zákazník možnost požádat o in-
tegrovaný cestovní doklad vla-
kovou četu během jízdy, která ho 
vytiskne z přenosného zařízení 
POP. Jedná se o Integrovanou RE-
gionální DOpravu (IREDO) v Krá-
lovéhradeckém kraji, Integrova-
ný dopravní systém Olomoucké-
ho kraje (IDSOK) a již zmíněný 
IDOL. riChard baXa

ČeSké dráhy 
A IDS

1V roce 2010 jsou České drá-
hy zapojeny do dvanác-

ti integrovaných dopravních 
systémů. 

2Podíl tratí, kde v určitých 
vlacích Českých drah pla-

tí integrovaný tarif, neustá-
le roste. Z 1,6 procenta v roce 
1994 se zvýšil na 37,3 procen-
ta v roce 2009. Konkrétně se 
jedná o 3 540 kilometrů.

3Z hlediska počtu tarifních 
bodů na železniční síti jsou 

do IDS s účastí ČD nejvíce za-
pojeny Středočeský kraj (175), 
Moravskoslezský kraj (158) 
a Liberecký kraj (142). Nao-
pak nejméně tarifních bodů 
je v Ústeckém kraji (žádný) 
a na Vysočině (3). 

4Bezkontaktní čipové kar-
ty lze v rámci IDS použít 

ve vlacích v systémech PID, 
IDP a IDOL.

BLANKA 
HAVELKOVÁ
Vedoucí oddělení, 
Odbor personální 
GŘ ČD

PALETA. Pestrobarevný vlak EC 345 Avala se blíží k Budapešti. Zasílejte vaše fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo ban-
kovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar. FOTO Jakub holeC

omluva
V  sedmém letošním čís-

le našeho týdeníku byla 
na straně 8 u článku Když 
na expresech vládly moto-
rové vozy vyobrazena jed-
notka DR řady 175. V popis-
ku jsme uvedli, že fotogra-
fie pochází z archivu Pav-
la Schreiera. Správně mělo 
být, že ji vytvořil Jaroslav 
Kocourek. Za tuto nepřes-
nost se omlouváme. (red) 
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V Praze se 25. února konal 
odborný seminář zamě-

řený na koncepční přístup 
při modernizaci telekomu-
nikačních sítí. Uspořádala 
ho společnost TTC MARCO-
NI, která se zaměřila na kon-
cepční přístup při moderni-
zaci telekomunikačních sítí 
využívaných v železniční do-
pravě. Semináře se zúčastni-
li mimo jiné zástupci Sprá-
vy železniční dopravní ces-
ty a projektové firmy SUDOP 
Praha. Kromě prezentací no-
vých systémů a zařízení se 
diskutovalo hlavně o rizi-
cích, jež mohou ovlivnit bez-
pečnost a spolehlivost tele-
komunikačních služeb, kte-
ré SŽDC poskytuje svým uži-

vatelům. Základní důraz byl 
kladen na možnosti a vý-
hody síťových řešení, kte-
rá umožňují dosáhnout vy-
soké spolehlivosti a jsou ces-
tou ke snižování provozních 
nákladů či ochraně provádě-
ných investic.

Společnost TTC MARCO-
NI působí na telekomuni-
kačních trzích ve střední 
a východ ní Evropě jako vý-
znamný dodavatel komu-
nikačních sítí nové genera-
ce a systémový integrátor. 
Její aktivity zahrnují sorti-
ment komerčních a technic-
kých služeb spojených s pro-
dejem, instalací a provozem 
přenosových a spojovacích 
technologií.

Telekomunikace na kolejích
Na semináři se řešily výhody nových systémů.

Dopravce má smlouvu až do prosince 2019.

Pomůcka navede nevidomé na nádraží.

Linky autobusů prošly nepatrnými úpravami.

V příštích měsících hlasujte pro svého favorita.

Zdravotně postižení obyva-
telé Ostravy mohou od za-

čátku března využívat speci-
ální mapy. Nevidomí a sla-
bozrací najdou na mapě 
města Ostravy vlaková i auto-
busová nádraží, trasy tram-
vají, úřady a také památky. 
Na plastických modelech jsou 
označeny hlavní části měs-
ta se zastávkami i přechody 
pro chodce. Mapy jsou k dis-
pozici ve všech informač-
ních centrech města, ale také 
v knihovnách nebo na ško-
lách. Podobné mapy mají kro-
mě Ostravy také Praha nebo 
Brno, v celosvětovém měřítku 
jde ale o unikát. Autor ka map 

Dana Fuxová chce ve své práci 
pokračovat, její další projekt 
najde uplatnění za dva roky 
– na letních olympijských 
hrách v Londýně.

Reliéfní mapy mají přispět 
k větší samostatnosti zdra-
votně postižených, jsou vy-
robeny podle metodik pří-
stupného hmatového vnímá-
ní. Jejich výrobu financovalo 
město Ostrava, celkem je ne-
vidomým k dispozici padesát 
map. Obsahují světově stan-
dardizované prvky, takže 
v nich může číst každý, kdo 
se s nimi již seznámil. Měs-
to zaplatilo za projekt celkem 
600 tisíc korun. 

Mapy pro slepce v ostravě

Na základě výsledků pře-
pravních průzkumů 

a požadavků jednotlivých 
městských částí a obcí do-
šlo od 7. března k úpravám 
v provozu autobusových linek 
Pražské integrované dopravy. 
Nejvýraznější změny nasta-
ly v oblasti města Říčany, kde 
dochází k úpravě linkového 
vedení podle požadavku měs-
ta. U části ostatních příměst-
ských autobusových linek 
PID dochází pouze k drob-
ným časovým posunům spo-
jů z důvodu požadavku jed-
notlivých obcí nebo zlepšení 
návazností. Na vybrané spo-
je linek 326, 338 a 390 (oblast 
Vestce a Štěchovic) jsou nově 

nasazeny kloubové vozy. 
Na území Prahy byla zrušena 
linka 153 (U Libušského po-
toka – Sídliště Písnice). Nao-
pak byla zavedena nová lin-
ka 293 v trase Háje – Mikulo-
va – Chodovská tvrz – Petýr-
kova – U Tří svatých – Šebe-
rák; linka je v provozu pouze 
v pracovní dny cca od 6 do 20 
hodin. Tři zastávky změni-
ly název: z Žampionové se 
staly Nové Pitkovice a mís-
to Horoušany, Horoušánky 
a Kly, Záboří, rozc. nyní exis-
tují Horoušany, Horoušán-
ky, náves, resp. Kly, Záboří.  
K trvalým úpravám jízdních 
řádů metra a tramvají napro-
ti tomu vůbec nedošlo.  (hop)

změny v pražské dopravě

Právě probíhá 4. ročník 
soutěže o titul Nejkrás-

nější nádraží ČR, kterou po-
řádá Asociace Entente Flora-
le CZ – Souznění pod zášti-
tou ministra dopravy Gus-
tava Slamečky. Návrhy sta-
nic a nádraží zasílejte do 15. 
května na e-mail nejkrasnej-
sinadrazi@cd.cz nebo na ad-
resu V pevnosti 159/5b, 128 00 
Praha 2. Deset nádraží s nej-
vyšším počtem hlasů bude 
vyhlášeno 20. května. Finá-
lové kolo pak bude probíhat 
do 10. června. Seznam fina-
listů bude zveřejněn na we-
bových stránkách vyhlašo-
vatelů a spolupracujících or-
ganizací – www.aefcz.org, 

www.cd.cz, www.zelpa-
ge.cz, www.plzenskadraha.
cz – a uvedeme ho samozřej-
mě i v Železničáři. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků soutě-
že proběhne 18. června 2010. 
Při hlasování zasílejte 1 až 
3 digitální fotografie ve for-
mátu jpg nebo tištěné foto-
grafie ve formátu 10 x 15 cm. 
Nezapomeňte ani na struč-
né zdůvodnění, proč navrhu-
jete právě toto nádraží. Sou-
těže se může účastnit kaž-
dý občan nebo návštěvník 
země bez rozdílu věku. Kaž-
dý může navrhnout libovolný 
počet stanic a nádraží, která 
považuje za dobrý příklad pro 
ostatní. (hop, mn)

nejkrásnější nádraží 2010

Na regionální trati Milotice 
nad Opavou – Vrbno pod 

Pradědem dosud osobní do-
pravu provozovala společnost 
OKD, Doprava. Od Nového 
roku tu cestující vozí sice stej-
ný motorový vůz 810.192, ale 
pronajat je nově společností 
Viamont. Tato společnost zde 
provozuje dopravu na vlastní 
licenci v souladu s přidělenou 
kapacitou dopravní cesty. Zá-
měr iniciovala sama společ-
nost OKD, Doprava, dne 11. 

listopadu minulého roku zá-
měr schválila rada Moravsko-
slezského kraje a následně 
kraj uzavřel s novým doprav-
cem smlouvu o závazku veřej-
né služby na období 1. ledna 
2010 až 2. prosince 2019. Do-
pravce OKD, Doprava obnovil 
trať po červencových povod-
ních 1997 a převzal tu provo-
zování dráhy i drážní dopra-
vy. Provozování dráhy i na-
dále zůstává pod křídly OKD, 
Doprava.

do Vrbna jezdí Viamont

partneři

stalo se
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V dohledné době 
vzniknou ve velkých 
moravských městech 
nové přestupní 
terminály u důležitých 
železničních stanic. 
V případě Olomouce 
se tak stane ještě 
v letošním roce.

zcela odlišný postup. Ten se od-
víjí od elektrizace tratě Otroko-
vice – Zlín – Vizovice. Ve spolu-
práci se Správou železniční do-
pravní cesty, která je hlavním 
investorem stavby, byl dohodnut 
postup, který povede k výstav-
bě nového dopravního terminá-
lu ve Zlíně. Vedle toho v Ostravě 
hlavním nádraží je budova že-
lezniční stanice již z části po re-
konstrukci a zbývající objem pra-
cí proběhne v příštím roce. Měs-
to Ostrava současně zahájí rekon-
strukci přednádražního prosto-
ru, který slouží jako přestupní 
terminál MHD. 

Každá nová stavba nese určitá 
neopakovatelná specifika. I při 
sebelepší přípravě se zaměstnan-
ci RSM Olomouc nevyhnou řeše-
ní dílčích částí, které při přípra-
vě stavby nejsou zřejmé. Jde na-

Regionální správa majet-
ku Olomouc modernizuje 
výpravní budovy v majet-

ku ČD na celém území své působ-
nosti. Prioritou jsou samozřejmě 
hlavní dopravní uzly, kde je nej-
více cestujících. Ve spolupráci se 
Správou železniční dopravní ces-
ty a krajskou a místní samosprá-
vou se také podílí na stavbě pře-
stupních terminálů.

V Olomouci skončí do léta
Začátkem února začala další fáze 
rekonstrukce výpravní budovy 
na hlavním nádraží v Olomou-
ci. Ta navazuje na loňské úpravy 
hlavního vchodu, společně s bez-
bariérovým přístupem. Současné 
opravy se nejvíce dotknou hlav-
ního vestibulu, vybuduje se nový 
komerční prostor, zmodernizuje 
se i část druhého patra. 

Nejrazantnější změnou je re-
konstrukce dlažby a stávající-
ho východu. Všechny opravy by 
měly být ukončeny do května le-
tošního roku. Atypická a origi-
nální dlažba zcela určitě oživí 

a změní prostředí ve vestibulu. 
V tuto chvíli pracovníci Regionál-
ní správy majetku Olomouc řeší 
konečnou v podobě interiéru, na-
příklad uspořádání sedadel. Zá-
měr je jednoznačný: nabídnout 
cestujícím moderní a nevšední 
prostředí.

Současně se snažíme zkrá-
tit práce na interiéru hlavního 
nádraží tak, aby byly dokonče-
ny současně s otevřením nového 
přednádražního prostoru. Tento 
druhý projekt realizuje a finanč-
ně zabezpečuje město Olomouc. 
Podle harmonogramu mají veš-
keré práce skončit letos v červnu. 

Jak ve Zlíně a v Ostravě
Co se týče výstavby nových odba-
vovacích či přestupních terminá-
lů v jiných krajích, kde RSM Olo-
mouc působí, ve Zlíně byl zvolen 

nové terminály na Moravě

Traťoví zaměstnanci z okrs-
ku Tršnice mají na staros-
ti celkem 39 kilometrů tra-

tí. Při rozvinuté délce kolejí to 
představuje skoro sedm desítek 
kilometrů. „Necelých dvacet ki-
lometrů dlouhý úsek celostátní 
dvoukolejné trati mezi Dasnice-
mi a Chebem, vedený Chebskou 
pánví podél řeky Ohře, doplňu-
je lubská lokálka, která má ve své 
koncové části již horský charak-
ter. Vždyť dopravna Luby u Chebu 
se nachází v nadmořské výšce 540 
metrů,“ upřesňuje vrchní mistr 
tratí Zdeněk Zahradník, který 
tršnickým traťovákům velí s ma-
lou přestávkou již od roku 1983.

Spolehlivý, i když 
letitý pomocník
Stejně jako v celé síti Správy že-
lezniční dopravní cesty se potý-

proti sněhu mají frézu i košťata
V pohraničních 
horách dělají sněhové 
závěje železničářům 
obzvláště starosti. 
Platí to i pro okrsek 
Tršnice na Chebsku.

oloMouC. Do června bude hotová rekonstrukce budovy i úprava přednádražního prostoru. FOTO iVan Skulina (2x)

příklad o skryté stavebně-static-
ké nedostatky budov dané dobou 
jejich výstavby, použitými ma-
teriály či nevhodným dostavová-
ním objektů. 

Když se mění technologie
Jiným problémem, který se může 
objevit během stavby, jsou změny 
technologie a obslužnosti dané 
stanice. Takovým příkladem byly 
Bojkovice. Původně chtěla RSM 
Olomouc zahájit stavbu již v roce 
2006. Po jednání se SŽDC, která 
připravovala rekonstrukci kole-
jiště, došlo k zásadní změně plá-
nů a přizpůsobení se nové situa-
ci. Bylo totiž potřeba najít prosto-
ry pro novou technologii. Stavba 
nakonec začala až v loňském roce 
– po dořešení všech souvisejících 
náležitostí. 

Celosvětová ekonomická krize 
se bohužel podepisuje i na hospo-
daření s nemovitým majetkem 
Českých drah. RSM Olomouc za-
znamenala menší zájem o neby-
tové, ale i bytové prostory. Z toho-
to důvodu proto zůstává zobcho-
dování všech volných kapacit pri-
oritou. V praxi to znamená udr-
žení bezporuchového stavu bu-
dov a podle finančních možnos-
tí zlepšování stavu a vzhledu ná-
dražních budov. V této souvis-
losti proto RSM Olomouc plánu-
je dokončit rekonstrukce nádra-
ží v Holešově, Bojkovicích a Olo-
mouci, případně zahájit tyto prá-
ce na ostravském hlavním nádra-
ží. Gabriel JurSa

Autor je ředitel Regionální správy 
majetku Olomouc.

kali koncem ledna a v první polo-
vině února i zaměstnanci z Trš-
nice s nebývalým přídělem sně-
hu. Velkým pomocníkem při 
odstraňování sněhových příva-
lů jim byla sice již letitá, leč stá-
le spolehlivá sněhová fréza typu 
KSF 70, instalovaná na motoro-
vém univerzálním vozíku MUV 
69. „Tento stroj, který patří pod 
sousední traťový okrsek ve Fran-
tiškových Lázních, jsme využili 
především na trati do Lubů,“ sdě-

V Terénu. Traťováci nasazují frézu typu KSF 70. FOTO auTor

oSTraVa. Oprava hlavního nádraží proběhne až v příštím roce. 
Přestupní terminál začne město upravovat letos. 

lil zástupce vrchního traťmistra 
Václav Reindl. „S pomocí frézy 
jsme protáhli všechny dopravní, 
ale i některé manipulační koleje.“

Odstraňování sněhu se však 
neobešlo ani bez ruční práce pra-
covníků okrsku při použití kla-
sických pomůcek – lopat, košťat 
a hrabel. Na sněhu pracoval do-
slova každý, kdo měl ruce a nohy. 
Nástupiště, přejezdy, výhybky – 
to jsou místa, kde se při likvida-
ci sněhové kalamity železnice bez 

ruční práce neobejde ani dnes. 
„Na základě smlouvy mezi SŽDC 
a soukromou firmou sice exis-
tovala možnost nasadit na sníh 
i zaměstnance tohoto takzvané-
ho cizího právního subjektu, my 
jsme však tuto možnost díky vel-
kému nasazení našich lidí, kte-
ří si sáhli až na dno svých sil, jen 
s minimální dobou odpočinku 
danou zákoníkem práce, nemu-
seli využít,“ chválí své podříze-
né tršnický traťmistr. 

Převažují tu Regionovy
Základní dopravní obslužnost 
na tzv. Halštrovské dráze zajišťu-
je v pracovní dny v pravidelném 
dvouhodinovém taktu deset párů 
osobních vlaků, na které jsou vět-
šinou nasazeny mezi cestujícími 
oblíbené modernizované moto-
rové jednotky řady 814 Regiono-
va. O sobotách a nedělích je počet 
osobních vlaků redukován na po-
lovinu. Nákladní dopravu využívá 
zejména firma LB Minerals, kte-
rá v okolí městečka Skalná těží 
a zpracovává keramické jíly a pís-
ky. K nakládce její produkce slou-
ží také několik vlastních vleček.
 roberT kouTný
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Skupina českých firem 
v čele s AŽD komplet-

ně zrekonstruuje tramvajo-
vou trať v egyptské Alexan-
drii. Poslední otázky finan-
cování zakázky řešila za-
čátkem března v Egyptě de-
legace, kterou vedl ministr 
dopravy Gustav Slamečka. 
Pracovního setkání na se-
veru afrického kontinen-
tu se mimo jiné zúčastnili 
také generální ředitel AŽD 
Praha Zdeněk Chrdle a ge-
nerální ředitel společnosti 
KPM Consult Petr 
Augusta.

Tento projekt je prv-
ní vlaštovkou účasti čes-
kých výrobních podni-
ků v egyptských plánech 
na rozvoj zdejší kolejo-
vé dopravy. „Snažíme se 
sem dostat firmy z odvětví, 
kterému dobře rozumíme 
a ve kterém máme v Egyptě 
tradici,“ řekl po jednáních 
s egyptskou stranou český 
velvyslanec Miloslav Sta-
šek. Na mysli měl zejména 
dodávky československých 
tramvají ve druhé polovině 
minulého století. 

Přelidněný Egypt nalé-
havě potřebuje řešit nevy-
hovující hromadnou dopra-
vu. Káhira s dvaceti mili-
ony obyvatel staví již třetí 
linku metra, pětimiliono-
vá Alexandrie rekonstruuje 
svou tramvajovou síť. Vedle 
obnovy tratí zůstává ve hře 
také dodávka nových či po-
užitých českých tramvajo-
vých vozů.

Společnost SKD TRADE, 
výrobce a dodavatel ná-

hradních dílů pro kolejo-
vá vozidla, provedla v zá-
věru loňského roku společ-
ně s firmou DPOV repasi 
a modernizaci lokomotivy 
T 239 S 01, která je používá-
na v chemické továrně EMS 
Chemie ve Švýcarsku. Zmí-
něná lokomotiva sem byla 
dodána před třinácti lety, 
s její spolehlivostí jsou v ta-
mějším závodě velmi spo-
kojeni.  (acri)

Na podzim minulého 
roku byl Zkušební labo-

ratoří Výzkumného Ústavu 
Železničního zkoušen bis-
trovůz s oddílem první tří-
dy pro České dráhy, vznik-
lý rekonstrukcí původní-
ho vozu BRcm v ŽOS Vr-

útky. V průběhu listopa-
du 2009 jej vystřídala lo-
komotiva 741.701 z produk-
ce CZ Loko, která předsta-
vuje novou generaci mo-
dernizací lokomotiv řady 
740/742. Ke konci roku 
2009 se prováděly zkouš-
ky nákladních vozů Zaens 
od firmy Lostr pro přepra-
vu tekuté síry.

Letos v lednu provádě-
la zkušební laboratoř tes-
ty cisterny Zacens 75 stej-
ného výrobce, určenou pro 
přepravu fenolu, a náklad-
ního vozu Eanos z firmy 
ŽOS Trnava. Kromě toho 
se zde prováděly aerodyna-
mické zkoušky pantografu 
lokomotivy Siemens 1818 
pro Belgické státní dráhy 
(SNCB). 
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Síla železničního dědictví

Již druhé jednání technické ko-
mise pod předsednictvím Čes-
kých drah proběhlo 18. února 

v prostorách Saského železniční-
ho muzea Chemnitz-Hilbersdorf 
za účasti DB, MÁV, CFL a SNCF. 
Jako zasedací místnost byl zvo-
len interiér neprovozní motoro-
vé jednotky DR původní řady VT 
18.16.03 (později SVT 175). Legen-
dární vlak zvaný také Delfín do-
sahoval díky dvěma motorům 
o výkonu 2 000 koní rychlosti 160 
km/h. Před 40 lety zajišťovala 
na síti tehdejších ČSD vozbu ex-
presů Vindobona a Karlex.

Uznání za nakládání 
s historickými vozidly
Na programu zasedání bylo zhod-
nocení činnosti v loňském roce 
a návrh aktivit pro další období. 
Ocenění zaznělo ve vztahu k vý-
znamu péče o historické dědic-
tví železnice. Českým drahám se 
dostalo uznání za systematickou 
přípravu životaschopného mode-
lu nakládání s historickými kole-
jovými vozidly v rámci DHV Luž-

ná u Rakovníka. Francouzským 
kolegům se daří rozvíjet projekt 
modulu Junior, kterých přibývá 
po desítkách ročně. Němci na jed-
nání prezentovali aktivity mo-
delářské i kulturně-historické. 
Vždyť právě západní část Kruš-
ných hor je Mekkou parostroj-
ních provozů na úzkorozchod-
ných tratích, které jsou vděčným 
motivem pro modelová kolejiště. 
Německé dráhy DB vynakládají 
prostřednictvím svého sociální-
ho fondu a koncernové marketin-
gové strategie značné prostředky 
na podporu aktivit vytvářejících 
pozitivní dojem a vztah veřejnosti 
k železniční dopravě. Není náho-

U příležitosti konání 
výstavy modelové 
železnice v Drážďanech 
se uskutečnilo také 
zasedání mezinárodní 
technické komise 
pro železniční 
dědictví a modelovou 
železnici FISAIC.

průmysl rakousko

V Salcburku vzniká
podzemní trať

Místní železniční do-
pravní společnost Salz-

burger Lokalbahn (SLB) 
provozuje elektrickou míst-
ní dráhu mezi zemským 
hlavním městem Salcbur-
kem, Bürmoosem a Trim-
melkamem s odbočkou 
do Lamprechtshausenu. 
V současné době je v provo-
zu podzemní stanice u sal-
cburského hlavního nádra-
ží, od níž se intenzivně sta-
ví 3,3 km dlouhá tunelová 
trasa pod centrem města 
s několika zastávkami, kte-
rá bude zastávat roli měst-
ské rychlodráhy. Společ-
nost SLB převzala sousední 
bavorskou dráhu Berchtes-
gadener Land Bahn, spo-
jující nedaleký Freilassing 
a Berchtesgaden, a výraz-
ně na ní zlepšila komfort 
pro cestující zavedením no-
vých bezbariérových jedno-
tek FLIRT.

(mh)

Na jednání byly vyhodnoceny 
probíhající společné mezinárod-
ní projekty a stanovena strate-
gie jejich dalšího vývoje. Projekt 
elektronického magazínu Euro-
rail, který se věnuje významným 
událostem v činnosti technické 

komise, se v příštích číslech za-
měří na národní moduly Juni-
or. V distribuci je páté číslo vě-
nované ČD, konkrétně kolegům 
z Chrudimi a Kostelce nad Orlicí.

Lázně Toušeň 
v knižní publikaci
Francouzskými kolegy iniciova-
ný projekt dokumentace historic-
kého vývoje výpravních budov je 
připravován do knižního vydání. 
Počítá se s rozsahem sta stran, 
což obsáhne dvacet stanic po pěti 
stranách. Ze strany ČD byl prezen-
tován první příspěvek o neorene-
sanční výpravní budově v Lázních 
Toušeň.

Z oblasti dokumentace želez-
ničního dědictví je třeba zmí-
nit sbírku historické literatury 
v Německu. Významný příspěvek 
k projektu zpracoval Ivo Laníček, 
když se souhlasem muzejní rady 
Muzea sdělovací a zabezpečovací 
techniky v Hradci Králové připra-
vil katalog sbírek v němčině z ob-
dobí před rokem 1918. 

Deset tisíc návštěvníků
Nejviditelnější událostí setkání 
evropských železničářů, histori-
ků a modelářů byla výstava mo-
delové železnice,kterou hostily 
Drážďany ve dnech 19.–21. úno-
ra. Šlo o teprve druhou společ-
nou výstavu národních modulů 
Junior v měřítku H0 (1:87), kte-
rých se sešlo 15. Během prodlou-
ženého víkendu si cestu k mo-
delům na ploše 3 000 m2 našlo 
na 10 000 platících návštěvníků. 
Za ČD připravili tři moduly kole-
gové Petr Urban a Karel Veselka 
ze žst. Kostelec nad Orlicí a dva 
moduly Jiří Baše a Pavel Šaroun 
z DKV Česká Třebová.

Příští mezinárodní výstava 
a zasedání technické komise se 
uskuteční v Lužné u Rakovníka 
v rámci již 3. ročníku Model-ví-
kendu ve dnech 24.–25. září 2011. 

roMan ŠTĚrba

lokomotivy 1116 
typově schváleny

Firma aŽd
uspěla v egyptě

oprava lokomotivy 
pro Švýcarsko

rušno ve zkušební 
laboratoři Vuz

V závěru minulého roku 
nabylo právní moci roz-

hodnutí českého Drážního 
úřadu o typovém schvá-
lení rakouské lokomotivy 
ES64U2 (řada ÖBB 1116) pro 
traťové úseky Horní Dvo-
řiště státní hranice – České 
Budějovice, Břeclav stát-
ní hranice – Břeclav a Šatov 
státní hranice – Znojmo. 
Vedle lokomotiv ÖBB řady 
1216 Taurus a 2016 Herku-
les jde o další lokomoti-
vu od společnosti Siemens, 
kterou mohou dopravci vy-
užít na českém území. 
Dvousystémová lokomotiva 
ES 64 U2, kterou pod ozna-
čením 1116 provozují Ra-
kouské státní dráhy (ÖBB), 
může dosáhnout max. 
rychlosti až 230 km/h. Před 
typovým schválením se 
lokomotivy této řady ob-
jevovaly na zmíněných tra-
tích v rámci zkušebního 
provozu.

Vzor. Západní část Krušných hor s řadou úzkorozchodných par-
ních drah slouží modelářům jako ideální předloha. FOTO auTor (3x)

Moduly. Pavel Šaroun (vlevo) a Jiří Baše u svých kolejišť. 

STyloVĚ. Jako jednací místnost posloužila motorová jednotka. 

EBA vydává pomalu 
osvědčení dopravcům

Polský Lotos koupí 
stroje TRAXX

Omezení provozu 
u SBB Cargo

Dcera DB podala 
stížnost na SNCF

Bulharské státní drá-
hy (BDŽ) nakoupi-
ly větší počet oje-

tých vozů u němec-
kých DB. Šlo přede-

vším o lůžkové vagony řady 
 WLABmh, jež byly vyrobeny 
na přelomu 60. a 70. let minu-
lého století v počtu 75 kusů, bis-
trovozy bývalých vlaků katego-
rií InterRegio ARkimbz, kte-
ré vznikly modernizací ve fir-
mě PFA Weiden na přelomu 80. 
a 90. let, a o vozidla několika 
dalších řad. Společnost DB pro-
dala již dříve starší vozy také 
do Rumunska nebo Maďarska, 
kde jich jezdí okolo tří stovek.  

Svaz německých do-
pravních podniků 
VDV kritizuje Spol-

kový drážní úřad 
(EBA), že jen velice zvol-

na uděluje nová bezpečnostní 
osvědčení podle pravidel Evrop-
ské unie. Ta potřebují  drážní do-
pravci, aby mohli od roku  2011 
jezdit po Německu a v cizině. Do-
savadní osvědčení mají platnost 
pouze do konce letošního roku. 
Nové podniky vyžadují již nyní 
osvědčení podle nového právní-
ho předpisu. EBA dosud udělil 
jen deset osvědčení, avšak leží 
u něj kolem 300 žádostí.  

(peŠŤ, kla, sh)

Polská soukromá spo-
lečnost Lotos Ko-
lej objednala u fir-
my Bombardier šest 

motorových lokomo-
tiv typu TRAXX F 140 DE s výko-
nem 2 400 kW. Kontrakt dosa-
huje hodnoty téměř 19 milionů 
eur (přibližně 500 mil. Kč). Ob-
jednané lokomotivy budou vy-
robeny v německém závodě spo-
lečnosti v Kasselu, termín dodá-
ní byl určen na polovinu příští-
ho roku. Bombardier v součas-
né době vyrábí také 80 hnacích 
vozidel stejného typu pro fran-
couzského národního dopravce 
SNCF Fret.

Na základě nižší po-
třeby řadicích pra-
cí železniční společ-

nosti SBB Cargo kvů-
li hospodářské krizi 

byly dočasně uzavřeny švýcar-
ské seřaďovací stanice Biel, Ol-
ten a Rotkreuz. Provoz v těchto 
seřaďovacích nádražích ale zcela 
neutichne, neboť budou částečně 
používána jako místa pro „jem-
né“ rozřazování zátěže. Švýcar-
ský národní dopravce SBB v příš-
tích pěti letech nepočítá s ožive-
ním poptávky po nákladní do-
pravě. I tak ale budou kolejiště 
ve všech seřaďovacích stanicích 
zachována.

Euro Cargo Rail, fran-
couzská dcera DB, 
podala francouzské-

mu úřadu pro hos-
podářskou soutěž stíž-

nost na SNCF. Důvodem mají být 
dumpingové ceny v dopravě zbo-
ží od SNCF Fret a privilegovaný 
přístup na síť. Soukromé dráž-
ní podniky mají být při udělová-
ní tras znevýhodňovány na úkor 
státních SNCF. Podobné stížnos-
ti vedly loni k ustavení nezávis-
lého ředitelství k udělování tras 
a tvorbě jízdních řádů s 14 000 
zaměstnanci.  Toto řešení shle-
dávají soukromé dráhy jako ne-
uspokojivé.  

krátké zprávy ze světa
Použité vagony 
skončily u BDŽ 

O PRODLOUŽENÉM 
VÍKENDU PŘIŠLO 

NA VÝSTAVU 10 000 
PLATÍCÍCH DIVÁKŮ.

udílení evropské železniční ceny pro rok 2010
Na začátku února proběhlo 

v Bruselu jako doprovodná 
akce valného shromáždění Spo-
lečenství evropských železnic 
(CER) předání tradiční Evrop-
ské železniční ceny (European 
Railway Award).

Cena  pro rok 2010 byla uděle-
na v politické oblasti někdejší-
mu španělskému ministerské-
mu předsedovi Felipe Gonzále-
sovi a za zásluhy o rozvoj želez-
ničních technologií někdejšímu 
členovi představenstva Deutsche 
Bahn Rolandu Heinischovi. Ev-
ropské železniční společenství 
tak ocenilo vynikající zásluhy 
těchto dvou osobností o rozvoj 

konkurenceschopné a k životní-
mu prostředí šetrné železniční 
dopravy. Udílení ceny přiláka-
lo do Bruselu více než 500 hos-
tů z celé Evropy, včetně vysokých 
politických představitelů a zá-
stupců sektoru dopravy.

Dřívější španělský předseda 
vlády Felipe Gonzáles obdržel 
ocenění za své rozhodnutí po-
sunout španělské národní hos-
podářství na kvalitativně vyš-
ší úroveň pomocí rozsáhlých in-
vestic do vysokorychlostní želez-
niční infrastruktury. Cena byla 
předána viceprezidentem Evrop-
ské komise Antoniem Tajanim. 
Ve své řeči podtrhl osobní roli Fe-

ČESKÉ DRÁHY 
DISPONUJÍ JIŽ 16 

PROPOJITELNÝMI 
MODULY JUNIOR. 

lipe Gonzálese v rámci transfor-
mace španělské železniční in-
frastruktury na jeden z nejmo-
dernějších systémů v Evropě.

 Viceprezident Antonio Ta-
jani řekl: „Předání European 
Railway Award panu Gonzáleso-
vi je uznáním zásluh celého Špa-
nělska o udržení kroku s ostatní-
mi zeměmi Evropské unie v ob-
lasti vysokorychlostní železnič-
ní dopravy. Španělský projekt 
byl úspěšný také díky rozsáhlé-
mu a efektivnímu využití struk-
turálních a kohezních fondů Ev-
ropské unie.“ 

Felipe Gonzáles, který se bo-
hužel nemohl udílení osobně 

zúčastnit, vzkázal veřejnosti po-
mocí videozáznamu, že budoucí 
rozvoj našeho kontinentu bude 
ve velké míře záviset na rozvoji 
železniční dopravy. 

Cenu za technický rozvoj pře-
vzal z rukou zástupce Evropské 
komise Karla Vincka Roland 
Heinisch. Jako dlouholetý člen 
představenstva DB AG zodpověd-
ný za technický rozvoj a šéf ně-
mecké železniční infrastruktury 
přispěl ohromnou měrou k tech-
nickému rozvoji železnice jak 
na národní, tak i mezinárodní 
úrovni. Jeho osobní zásluhou je 
především podpora vysokorych-
lostního železničního spojení 

mezi Francií, Belgií a Němec-
kem. Karel Vinck ve svém proje-
vu při předání ceny konstatoval, 
že železnice dosáhla své technic-
ké dokonalosti právě díky tako-
vým lidem, jako je Ronald Hei-
nisch, jejich kreativitou a osob-
ním nasazením.

Předávání Evropských želez-
ničních cen organizuje sdru-
žení CER spolu s UNIFE (želez-
niční průmysl) a EIM (manaže-
ři infrastruktury); nositeli této 
ceny jsou osobnosti jako „otec“ 
TGV Jean Dupuy nebo švýcarský 
ministr dopravy Moritz Leuen-
berger.

Jiří haVlíČek

da, že mnoho zákazníků se k že-
leznici poprvé dostane při nostal-
gických jízdách.

Výstavy modelové 
železnice s podporou ČD
Zemský svaz FISAIC ČD se na jed-
nání pochlubil úctyhodným vý-
čtem výstav modelové železnice 
s podporou podniku, dceřiných 
společností i dalších subjektů. 

K datu výstavy disponují ČD již 
šestnácti mezinárodně propo-
jitelnými moduly Junior s péčí 
postavených modeláři v Holi-
cích, Hradci Králové, Chrudi-
mi a Kostelci nad Orlicí. Zájem 
ČD o historické dědictví se proje-
vuje péčí o vozidla v DHV Lužná 
u Rakovníka a jejich provozová-
ním v rámci projektu Živá histo-
rie Českých drah. 
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duChCoVSká SVařoVna a.S. 
nabízí k odprodeji 2 kusy „Montážní portálový jeřáb MŽ 5 + 5 t“, cena dohodou.

duChCoVSká SVařoVna a.S. 
nabízí výrobu přechodových kolejnic tvarů:  
R65/S49,   UIC60/S49,   R65/UIC60   

Bližší informace podá: Hoyer Petr   
mob.: 602 407 807  mail: hoyer@dscht.cz

VelikonoČní pobyTy
REKREAČNÍ A ŠKOLICÍ  
STŘEDISKO  
v Jizerských horách nabízí  
velikonoční pobyty.
Cena 280 Kč s možn. polop.  
Pokoje s vl. soc. zař.  
Děti a důchodci sleva.
Tel. 483 381 091, 731 473 259.

C. k. halManoVá
nabízí:
Č. Hora, hotel** od 3 990–5 890 Kč
klimatizace zdarma! 7–10 noclehů
lednice, balkon aj., lehátko, taxa 
------------------------------------------
Bulharsko 4 790 – 6 190 Kč 
– 9/10nocí
vč. lehátka, transfer, 2lůž. pokoje
4lůž. apartmá, balkony aj., 
delegát 
------------------------------------------
Chorvatsko-Omiš-Nemira 
s polopenzí i bez, 
2–3lůž. studia 2 990–3 990 Kč

Brač Postira – villa Kokiče***
+ Firstminut, 
loď v ceně 5 686-7 641 Kč 
------------------------------------------
Ubytování: 
Itálie – Lido Adriano aj.
Rez. Tereza 4 660–15 600 Kč/apt. 
5 os. 
------------------------------------------
29. 4.–3. 5. Karneval v Rijece
2 noci + sníd., lehátko aj., 4 190 Kč
------------------------------------------
17.–27. 5. Jordánsko + Sýrie
poznáv. letecky, 
9x nocleh + snídaně hotely**  
od Hamá po Wádí Rum 
29 990 Kč
----------------------------------------- 
tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer, 
www.2-dovolena.cz 
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Calabria, iTálie
RESIDENCE SOLEMARE,
Záruka slunečného počasí 
a čisté moře
Apartmány u moře už od 3 500 Kč 
za apartmán na týden
Informace CZ
Tel.: 602 386 892, 724 888 985
Informace SK – ústředí
Tel.: 00421 903 311 652
00421 263 822 136
e-mail: solemarepost@gmail.com
www.solemare.szm.sk

doVolená V iTálii
CK SUSANNA VIAGGI, JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE, MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, vilky, bungalovy přímo u moře,
plážový servis, bazén – to vše v ceně bez dalších příplatků a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707, www.susanna-viaggi.cz

ubyToVání
V ČERNÉ HOŘE
Super ceny již od 200 Kč za os./den
Mgr. Ivana Matoušková  
cestovní agentura JULIA
tel. 606 222 550, 371 751 868
e-mail: julia.ca@seznam.cz
www.julia-ca.wz.cz

noVé deSTinaCe
u moře na www.kamkoliv.eu 
604 518 951

Černá hora
VELIKI PIJESAK
nová vilka u pláže 
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz, 
313 120 237, 774 512 619

pobyTy ruMunSko, řeCko
Rumunsko – Eforie Süd – Hotel Amaradia
Cena: 6 900 Kč (6 400 Kč dítě 4–12 let) odj. z ČR: 26. 6., 25. 8. 2010
7 500/6 900 Kč/os.: odjezd z ČR: 6. 7., 16. 7., 26. 7., 5. 8., 15. 8. 2010
FIP: MÁV, CFR. Cena zahrnuje 10x ubytování, 10x polopenzi, 
2x lehátkový lístek a 2x místenku.
Řecko – Nei Pori – široká písečná pláž, studia pro 2, 3 a 4 oso-
by, apartmány pro 4, 5 a 6 osob. Cena za osobu ve studiu od 2 700 
do 5 900 Kč, v apartmánu od 2 600 do 5 100 Kč.
Lehátkový lístek + transfer 1 250 Kč. Pobyt 14 dnů.
Odjezd z ČR: 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 13. 9., 17. 9. 2010.
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

Ck kySuCa Tour, Spol. S. r. o. ponúka
LETNÉ DOVOLENKy SO ZľAVOU PRE DETI
•	 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia mimosezóny 12-dňový v sezóne 13-dňový v sezóne
POMORIE 2 850 Kč na osobu 3 750 Kč na osobu 3 990 Kč na osobu
SOZOPOL 2 850 Kč na osobu 3 990 Kč na osobu 4 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom, chladničkou a balkónom. 
•	 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária mimosezóny 12-dňový v sezóne 13-dňový v sezóne
2 lôžková izba 6 500 Kč 9 100 Kč 9 900 Kč
3 lôžková izba 6 800 Kč 10 800 Kč 11 700 Kč
4 lôžková izba 7 600 Kč 13 700 Kč 14 500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
•	 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORy – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimosezóny 2 400 Kč na osobu počas celej sezóny za 3 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez 
ceny za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk alebo osobne v kancelárií 
na ŽST Kys. N. Mesto alebo na telefónoch 00421/41/4211620, alebo želez. telefón 900/421/930/831/57, 
mobil: 00421/908 219 442 alebo emailom:ckkt@stonline.sk.

NA VŠECHNy POByTy Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ 2010
MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU 
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK.
Informujte se o možnostech na svých personálních odděleních.

Vlakové poznávací zájezdy
•	 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč 

zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, 3x místenku, služby 
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní 
pojištění klienta, vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek: 
doplatek za lehátko Berlín – Paříž 450 Kč, Paříž – Berlín 450 Kč 
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy). 
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: DB, SNCF, rodinní příslušníci 
a důchodci ČD: 50% FIP na průjezd Německem a Francií 
(výhodnější je brzký nákup jízdenek). 
POSLEDNÍ VOLNÝ DVOULŮŽKOVÝ POKOJ!

•	 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky, 1x večeři, 
2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního průvodce v horách, 
služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, místní 
průvodce ve Fézu a Moulay Idris, přejezdy autobusem, terénním 
vozem a taxi, vlakovou dopravu v Maroku, komplexní pojištění 
klienta, vlakovou dopravu z ČR. Nadstandardní příplatek: 
lehátko T6 Vídeň – Florencie 570 Kč, Florencie – Vídeň 570 Kč 
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy). 
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB, FS, SNCF, RENFE 
A ONCCFM, rodinní příslušníci s jízdenkou FIP: ÖBB, FS, RENFE 
a 50% FIP na SNCF, vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.

•	 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje: 

6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového 
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav – hotel 
– přístav), půldenní okruh ostrovem s degustací likérů, služby 
vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní 
výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou dopravu. 
Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Vídeň – Řím 570 Kč 
(820 Kč), Řím – Vídeň 570 Kč (820 Kč), nutno objednat při sepsání 
cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní 
příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci 
důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.

•	 18.–27. 6. Klenoty a moře Černé Hory. Cena 6 990 Kč zahrnuje: 
7x ubytování v apartmánech, 3x celodenní autobusové výlety, 
1x oběd, pobytové taxy, autobusový zpáteční transfer vlak – hotel – 
vlak, 2x lehátko T6, služby vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: 
vstupy, fakultativní výlety (cca 25 eur/os./výlet), vlakovou dopravu, 
cestovní pojištění klientů. Jízdenky: zaměstnanci ČD a jejich 
rodinní příslušníci: FIP – MÁV, ŽS, ŽCG.

•	 31. 7.–7. 8. Od Rýna po Matterhorn. Cena 6 990 Kč zahrnuje: 
5x ubytování, 2x polopenzi, 1x snídani, 3x místenku, služby 
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění, 
vlakovou dopravu, mezinárodní průkaz YH (ubytovny) za 200 Kč – 
vyřizuje CK.

Podrobnosti a programy viz katalog Dovolená 2010 nebo 
na www.cdtravel.cz.

Autobusové jednodenní zájezdy
•	 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč, odjezd z Českých 

Budějovic,
•	 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč, odjezd z Českých Budějovic,
•	 17. 7. Krimmelské vodopády, odjezd z Českých Budějovic.
Více včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo 
na www.cdtravel.cz.

Itálie – Ischia – vlastní doprava, nejen pro seniory
•	 Hotel Casa Nicola ** do 26. 6. Cena 5 310 Kč zahrnuje:

7x ubytování s polopenzí, 7x odpolední kávu nebo čaj, vstup 

do hotelového bazénu, informační materiály o ostrově v čj, dárek, 
česky hovořící delegátku CK. V období 26. 6.–31. 7. cena za osobu 
5 555 Kč (pobyty sobota–sobota)

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO
•	 Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku – 8.–11. 4. 

nebo 21.–24. 4. Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou 
penzi, 4 procedury, volný vstup do krytého hotelového bazénu, 
vstup do sauny ve čt a v sobotu 16–18 hod, volný vstup do fitness, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 180 Kč/os./den. Dítě do 3 let bez 
nároku na služby zdarma.

Hotely ve Vysokých a Nízkých Tatrách, při objednání do 31. 3., 
sleva 5 % z katalogových cen!

ČR
•	 Třeboň – hotel Zlatá hvězda – Velikonoční pobyt. 

Cena 3 755 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji (jednolůžkový pokoj 
5 030 Kč) zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, přivítací přípitek, 
ruční masáž zad a šíje, popř. horních nebo dolních končetin, 
whirlpool vanu na 30 min., návštěvu solné jeskyně, 2 hodiny 
v aquaparku, návštěvu zámku, fitness po celou dobu pobytu.

•	 Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč 
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory 
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.

•	 Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč 
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

Kontakty: 
ČD travel s. r. o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051,  972 243 057, 
972 243 055, 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

úmrtí
ladislav Vymyslický 
dojezdil i domaloval

Všichni kolegové z pro-
vozu železniční dopra-

vy – většinou již ve výsluž-
bě – znali skutečnou osob-
nost v profesi strojvůdců: 
Ladislava Vymyslického. 
Je mojí smutnou povinnos-
tí vám všem oznámit, že 
dne 26. února odešel sym-
bol dokonalosti, poctivos-
ti, pracovitosti a také tvůr-
čí schopnosti do sféry vzpo-
mínek. 

Rodák z Poštorné (roč-
ník 1924) byl v roce 1945 pře-
ložen na substituci do Ústí 
nad Labem, kde se ože-
nil a zůstal. Kromě studia 
průmyslové školy absolvo-
val i Lidovou školu umění 
a stal se členem Sdružení 
severočeských výtvarných 
umělců SPOLU. Jeho umě-
lecká produkce a úspěch 
kulminovaly s věkem. Ale 
popularita jeho velké osob-
nosti, zejména na tra-
ti Ústí nad Labem – Hra-
dec Králové, určitě nezhas-
la a v pamě ti spolupracov-
níků během jejich života 
nezhasne. Láďo – čest Tvo-
jí památce.

KAREL ŠEDIVý

Při pročítání knihy Příbě-
hy z dějin našich drah – Ka-

pitoly z historie českých želez-
nic do roku 1918 mne na stra-
ně 49 upoutal následující text. 
„Spíše než fanatický odpor pro-
ti budoucí železnici zaznamená-
vají mnohé obecní kroniky pří-
pad lidské vypočítavosti a sna-
hu vydělat na odstupném... Rol-
ník Frank z čísla 8 ve vsi Butovice 
(Potenwald) u Studánky se dlou-
ho přel s vyměřovacími komi-
saři o část pozemku potřebného 
ke stavbě nádraží Ferdinandovy 
dráhy. O zatvrzelém sedlákovi se 
ale doslechl velkostatkář ze sou-
sední Studénky, hrabě Blücher, 
a nabídl dráze svůj pozemek, na-
víc ještě zdarma. Komisaři samo-
zřejmě nabídku akceptovali a ná-
draží se zřídilo na katastru obce 
Studénka. Sedlák Frank přišel 
o odstupné a Butovice o nádraží.“

A nyní, proč mě text upoutal. 
Podle ústního podání se obdob-

ný průběh stal u vesnice Bernar-
tice při stavbě železniční trati Be-
nešov u Prahy – Vlašim – (býva-
lé) Dolní Kralovice. Tam byla zří-
zena zastávka vzdálená nějakých 
300 až 400 metrů od ní s názvem 
Borovsko. Přitom Borovsko bylo 
od železnice vzdáleno asi dva ki-
lometry a navíc ještě schováno 
za lesem. Proč? Podle ústního 
podání majitel borovského velko-
statku ke stavbě trati daroval po-
třebný pozemek zdarma, za což 
se mu dostalo odměny v podobě 
názvu zastávky Borovsko. 

Navzdory tomu, že se o udá-
losti nedochovaly písemné úda-
je, mohlo by tomu tak opravdu 
být. Nicméně mám své pochyb-
nosti. Vzdálenost Borovska od za-
stávky napovídá, že velkostat-
kář nemusel mít své pozemky až 
tam, možná mu prostě postačil 
jeho vliv. O tom by se snad dala 
najít zmínka v kronikách obcí 
Bernartice a Borovsko. V součas-
nosti není po bývalé zastávce ani 
stopy. Kromě zbytků bývalých 
náspů, využívaných jako cesty, 
a propustků přes potůčky zůstá-
vá úsek železnice Trhový Štěpá-
nov – Dolní Kralovice se zastávka-
mi Dubějovice, Keblov a Borovsko 
jen ve vzpomínkách ubývajících 
pamětníků.  FranTiŠek JenČík

Jak borovsko získalo 
vlastní zastávku
Náš dopisovatel se 
zamýšlí nad tím, 
proč se zastávky 
nepojmenovávaly 
podle nejbližších 
vesnic.
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Pokaždé, když si přečtu 
zprávu o škodách způso-

bených sprejery, musím se 
znovu ptát, proč není toto 
vandalství možné zasta-
vit podle mne tím nejjed-
nodušším, nejúčinnějším 

a nejlevnějším způsobem: 
znehodnocením každého 
takového výtvoru? Co vlast-
ně brání Českým drahám, 
aby proti sprejerům na-
sadily jejich vlastní zbra-
ně a ihned tuto nevyžáda-
nou ozdobu přestříkaly ně-
jakým služebním provizor-
ním „antisprejem“? Ško-
dy již vzniklé by to sice ne-
napravilo, ale určitě by to 
zabránilo škodám dalším, 
protože i když sprejeři ne-
jsou normálně myslící tvo-
rové, přece jen by je zbyteč-
ná námaha přestala bavit. 
Pokud mají naopak zaruče-
no, že jejich díla budou lidi 
obdivovat celé rok, než do-
jde k plánované opravě, tak 
se vlastně není co divit, že 
této příležitosti k zviditel-
nění beztrestně a hojně vy-
užívají.

b. SVoboda

I díky Českým drahám se 
nám podařilo uspořádat 

o jarních prázdninách aty-
pický dětský tábor. Vedle 
dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí se k tábor-
níkům připojilo sedm klu-
ků a děvčat s tělesným po-
stižením. V prostorách bý-
valé dětské ozdravovny jsme 
měli optimální podmínky 
a výbornou péči. České drá-
hy nám přistavily ve čty-
řech dnech bezbariérové va-
gony a díky vedení MHD Li-
berec, které promptně na-

bídlo bezbariérový auto-
bus, jsme mohli během týd-
ne dvakrát navštívit Liberec 
s jeho plaveckým bazénem 
a IQ parkem. 

Bez obdivuhodné vstříc-
nosti a pozornosti Českých 
drah by se tábor nemohl 
vydařit tak, jak se nako-
nec vydařil. Touto cestou 
bych vám za tým vedoucích 
i osobních asistentek i po-
řadatele akce, Podkrkonoš-
skou společnost přátel dětí 
zdravotně postižených se 
sídlem v Semilech, chtě-
la ještě jednou moc a moc 
podě kovat.  

VĚra piCkoVá

kdo nezavírá  
dveře mezi vozy

bezbariérově jsme 
navštívili liberec

pošta

lidé a příbĚhy 7

Vyrábějí kola půl století

hra na železnici je pro ně terapií

Rád bych věděl, proč vět-
šina průvodčích neza-

vírá v klasických soupra-
vách a pantografových jed-
notkách posuvné dveře 
mezi vozy. Těmi otevřený-
mi dveřmi jde do vozů hluk 
a prach, v zimě zase uni-
ká teplo. Oni sice průvod-
čí tvrdí, že ty dveře za se-
bou nezavírají cestující, ale 
pravda to není. Dal jsem si 
několikrát tu práci a všech-
ny dveře v soupravě zavřel. 
Po průchodu průvodčí-
ho zůstaly ale opět otevře-
né. Před patnácti lety jsem 
to kritizoval v železničním 
tisku, stav se ale od té doby 
vůbec nezměnil. 

Jiří TieFTrunk

pošta

libice nad Cidlinou
28. února

Po půlnoci v žst. Libice 
nad Cidlinou se na že-

lezničním přejezdu P3583, 
v km 309,399, střetl náklad-
ní vlak NEx 49991 s osobním 
automobilem Fiat Tipo. Ři-
dič automobilu byl při střet-
nutí zraněn. V čele náklad-
ního vlaku byla lokomotiva 
130.006-0. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 230 tisíc 
korun. Událost šetří  RIBŽD 
Praha.

ibžd

Jaroměřice n. r.
5. března

Dopoledne mezi žst. Ja-
roměřice nad Rokytnou 

a Kojetice na Moravě se stře-
tl na železničním přejezdu 
P3646, v km 153,299, osob-
ní vlak 24854 s nákladním 
automobilem Iveco s ná-
kladem piva. Byl zraněn 
strojve doucí vlaku, řidič ná-
kladního auta na následky 
zranění zemřel. Přejezd je 
zabezpečen světelným pře-
jezdovým zabezpečovacím 
zařízením bez závor. Osob-
ním vlakem byla dvojice 
motorových vozů řady 810, 
v čele byl vůz 810.433-3. Ško-
da byla předběžně vyčíslena 
na 1,3 milionu korun. Udá-
lost šetří RIBŽD Brno.

na sprejery platí  
jejich zbraně

V podaTelnĚ. Prohlídka kluky zaujala. FOTO MARTIN NAVRÁTIL

O půlstoleté historii výro-
by kol a dvojkolí v Bohumí-
ně informovala v pondělí 

1. března výstavka na zdejším ná-
draží. Tu firma netradičně umís-
tila do historického vozu Českých 
drah. Na sedmi panelech soustře-
dila historické momenty od prv-
ní myšlenky na výstavbu závodu 
v roce 1959 až po vznik a dynamic-
ký rozvoj moderní firmy v posled-
ním desetiletí. Další historické de-
taily jsou obsaženy v knize, kterou 
společnost Bonatrans Group vyda-
la u příležitosti jubilea. Na její pří-
pravě spolupracovaly desítky pa-
mětníků. Příznivci železnice se 
mohou s historií výroby železnič-
ních kol a dvojkolí v Bohumíně se-
známit až do 14. března prostřed-
nictvím výstavy fotografií v pro-
storách kina K3 v Bohumíně. 

Kola pro vyšší rychlost 
Vznik nové výrobny železničních 
dvojkolí vyvolalo zvyšování rych-
losti vlaků. Vítkovické železárny 
sice vyráběly dvojkolí dostatek, 
ale dokázaly produkovat pouze 
„obručová kola“, přičemž vyšší 
rychlosti vyžadovaly tzv. celistvá 
kola. Tehdejší Ministerstvo těž-
kého průmyslu pod vedením Jo-
sefa Reitmajera proto v roce 1965 
rozhodlo o výstavbě nového závo-
du na výrobu co nejmodernějších 
železničních kol a dvojkolí. 

Výrobní GiGanT. Firma Bonatrans Group patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji. FOTO auTor (2x)

krizi naVzdory. V loňském roce firma propouštět nemusela.

Investici získaly Železárny 
a drátovny Bohumín, dodavate-
lem technologie výroby a tepel-
ného zpracování válcovny kol byla 
anglická firma Davy United z Shef-
fieldu. Výroba ve válcovně kol a ko-
várně náprav začala v roce 1966. Jak 
při prezentační jízdě historického 
vozu s výstavou uvedl marketingo-
vý ředitel Vilém Balcárek, který je 
u firmy 45 let, první dvojkolí bylo 

vyrobeno v září 1967 pro brněnský 
veletrh. 

Jak přečkat zhroucení trhu
V devadesátých letech se zaběh-
lý trh zhroutil a firma čelila pro-
blémům s odbytem. „Obchodní-
ci vyjížděli za zákazníky po celé 
Evropě. Bylo je třeba přesvědčit, 
aby nás navštívili a viděli, že jsme 
nejmodernější firmou v Evropě,“ 
říká Balcárek. Z původní výrob-
ny dvojkolí pro nákladní vozy se 
díky snaze vyhovět poptávce, ši-
kovné obchodní politice, investi-
cím do vývoje a zavádění nových 
technologií stal bohumínská spo-
lečnost Bonatrans Group největ-
ším výrobcem dvojkolí a jeho dílů 
v Evropě. 

V roce 1998 zahájila výrobu 
v nových halách. O rok pozdě-
ji se transformovala do samo-
statné akciové společnosti Bo-
natrans. V roce 2005 zahájila vý-
robu v novém obráběcím centru 
a zprovoznila novou halu pro fi-
nální operace a expedici. Od roku 
2006 je součástí investiční skupi-
ny KKCG. Společnost má v součas-
né době přes 1 200 zaměstnanců, 

Společnost Bonatrans 
Group, největší 
výrobce železničních 
kol a dvojkolí v Evropě 
a jediný u nás, slaví 
padesát let výroby 
kol v Bohumíně 
a také deset let 
značky Bonatrans.

Je to již skoro deset let, kdy jsem 
za redakci týdeníku Železni-
čář poprvé navštívila Domov 

na Pustaji, který je ústavem soci-
ální péče Pustaj – Křešice pro men-
tálně postižené dospělé muže. 
Součástí terapie klientů ústavu 
jsou různé zájmové činnosti. 

Zkontrolovali nám 
koridor v Kolíně
Skupina, která nás tehdy pozva-
la, je partou železničářů, kte-
ří pečlivě sledují vše o železnici 
a hlavně dění na trati Litoměři-
ce – Mělník, která leží v bezpro-
střední blízkosti ústavu. Tenkrát 
slavili Den železnice. Tam jsme 
se spřátelili a od té doby se navzá-
jem navštěvujeme alespoň dva-

krát do roka. Naposledy byli klu-
ci v Kolíně na kontrole přestavby 
železničního uzlu v rámci výstav-
by koridoru.

V pátek 19. února se naši ka-
marádi za námi přijeli podívat 

do Prahy. Skupinka „železničá-
řů“ pod vedením Pavla Radvana 
(jejich „generálního ředitele“) se 
seznámila s naší novou šéfredak-
torkou Sandrou Chvojkovou, kte-
rá jim řekla, jaké změny se ve vy-

dávání drážních periodik udály 
a co se ještě chystá. Také jsme se 
zastavili na Odboru kontroly GŘ 
ČD, kde jsme se dozvěděli, jak se 
odpovídá na stížnosti cestujících 
a jak funguje kontrola na celé že-
leznici. Samozřejmě musely být 
zodpovězeny záludné dotazy.

Frankovací stroj 
byl středem zájmu
Nejzajímavější však byla návště-
va podatelny, kde „nádražákům“ 
vysvětlila ochotná Daniela, jak se 
vypravuje pošta do civilu i po želez-
nici. Zájemci si mohli vyzkoušet 
funkčnost frankovacího stroje. Zde 
také dostali kamarádi na památ-
ku malé dárky. Na závěr návštěvy 
předložil Rosťa Prekl ke kontrole 
dopravní deník. Je veden vzorně, 
konstatovali všichni. Po rozloučení 
jsme přijali pozvání do Křešic, kde 
se bude v létě konat oslava 10 let za-
ložení železniční skupiny v Domo-
vě na Pustaji. Už se na ni moc těší-
me. eVa balíkoVá

Do redakce Železničáře 
za námi přijela 
nedávno vzácná 
návštěva: kluci z Křešic.

Dopisy jsou redakčně upra veny
a kráceny.

oCenĚní pro 
bonaTranS Group 
• Česká cena za jakost  

za rok 2000

• Výroční ceny ACRI: Expor-
tér roku 2006 a Akce roku 
2007

• Cena České marketingové 
společnosti v roce 2007: 
Marketingově řízená firma 
v regionu Moravskoslez-
ského kraje  

• Certifikáty jakosti   
ISO 9001, ISO 14001, 
AAR-M-1003, OHSAS 
18001

čímž se řadí mezi nejvýznamněj-
ší zaměstnavatele v Moravskoslez-
ském kraji. Přes 95 procent pro-
dukce vyváží do více než 70 zemí 
světa na pěti kontinentech. Vlaky 
na kolech z Bonatransu jezdí v Ti-
betu, pod kanálem La Manche, 
v Austrálii a na Novém Zélandu. 
Na bohumínských kolech jezdí 
i naše tramvaje. Mají je vlaky ICE 2 
v Německu, rakouská lokomotiva 
Taurus, která  je držitelkou světo-
vého rychlostního rekordu, a pou-
žívají se i u kolejových vozidel pro 
údržbu železničního svršku. 

Boj s ekonomickou krizí
Společnost vykazuje dlouhodo-
bě dynamický růst. Každoročně 
zaznamenává zvyšování tržeb, 
které v roce 2008 dosáhly hodno-
ty 5,7 miliardy korun. Jak infor-
moval generální ředitel Jan Kus-
něř, pokles výroby zaviněný krizí 

řešili v loňském roce vytvořením 
tzv. záchytného střediska, do ně-
hož přechodně převedli nadbyteč-
né zaměstnance, kteří zajišťova-
li jiné potřebné výkony, které by 
společnost musela zajistit exter-
ně. Ani letos firma neplánuje pro-
pouštění.  

Pro rok 2010 má podnik zajištěn 
potřebný objem výroby kol ze 75 
procent a další kontrakty jsou 
v jednání, zcela pokrytá zakáz-
kami je výroba náprav. Na němec-
kém trhu, kam byli poprvé v his-
torii připuštěni i mimoevropští 
dodavatelé, dokonce úspěšně če-
lil konkurenci čínských producen-
tů. IVAN SKULINA

PŘES 95 PROCENT 
VÝROBY BONATRANS

gROUP MÍŘÍ 
NA ExPORT.

Tišnov
5. března

Po zastavení rychlíku 673 
v žst. Tišnov došlo k po-

žáru vlakové lokomotivy 
363.128-0. Nikdo nebyl zra-
něn, škoda byla předběžně 
odhadnuta na 350 tisíc ko-
run. Událost šetří  RIBŽD 
Brno.

Třinec
6. března

Dopoledne v žst. Tři-
nec vykolejil při posu-

nu jeden nákladní vůz řady 
Smmp na výhybce číslo 26. 
Škoda byla předběžně od-
hadnuta na 10 tisíc korun. 
Událost šetří RIBŽD Ostra-
va. (Mirko)

přál bych si více 
spojů do dačic

Bydlím v městě Dačice, 
které má kolem sedmi ti-

síc obyvatel a leží v okrese 
Jindřichův Hradec. Dačice se 
nacházejí na trati 227 Koste-
lec Jihlavy – Slavonice. Jezdí 
zde moderní jednotky Regi-
onova, což je úplně v pořád-
ku. Vlaky jsou čisté a vždy 
pohodlné. Píši vám proto, že 
v Telči některé přípoje nena-
vazují. My, co bydlíme v Da-
čicích, se pak cítíme odříz-
nuti od svého okolí. Dám 
vám malý příklad. Poslední 
spoj z Kostelce u Jihlavy jez-
dí do Dačic v 19.11 hodin, a to 
pouze v pondělí až sobotu. 
Do Dačic je příjezd ve 20.17 
hodin. V neděli a svátky od-
jíždí poslední vlak dokonce 
už v 18.20 hodin. Po tomto 
čase nejezdí do Dačic už nic 
a přitom loni existoval spoj 
v půl deváté večer. A to ne-
mluvím o ranním spoji v so-
botu a neděli – první vlak 
z Dačic jezdí až v 8.40 hodin. 
Zajímalo by mě, zda staros-
tové a hejtmani vědí, jak 
je doprava do měst zacho-
vána. Dočítám se, že želez-
niční doprava je levná a čis-
tá – to souhlasím. Ale pokud 
železnice nebude jezdit pod-
le přání cestujících, tak lidé 
přejdou k autům a autobu-
sům. Jinak bych vám rád po-
děkoval za vynikající články 
a přeji vám hodně úspěchů. 
 PETR HÁjEK
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téměř dva kilometry. Její stěny 
jsou od sebe vzdáleny místy jen 
tři metry, vysoké jsou více než 
sto metrů. Na konci ústí soutěs-
ka do prostranství s jednou z nej-
zachovalejších staveb – pokladni-
cí, arabsky Al-Khazneh. Ohrom-
ný čtyřicetimetrový portál ohro-
mí každého příchozího. 

Dál jdeme napříč celým údo-
lím plným zbytků staveb do pro-
tilehlých skal. Tam se ukrý-
vá Al-Deir, chrám, který je nej-
velkolepější stavbou celé Petry. 
Z vrcholků skal je výhled na zá-
pad přes Wádí Araba do údolí 
řeky Jordán i na druhou stranu 
k chrámu a soutěskám. Al-Deir 
dokonale splývá s okolními ska-
lami a jeho rozměry vyniknou, 
až když člověk přijde blíže. To, 
co z dálky vypadá jako práh před 
vchodem, je ve skutečnosti skal-
ní blok vysoký dva metry. Celý 
portál chrámu měří 48x48 met-
rů. Další skalní chrámy nám za-
braly celý zbytek dne, a to jsme 
ani všechny neviděli. Není divu, 
že se prodávají i vícedenní vstu-
penky.

 
Údolí Lawrence z Arábie
Z přírodních zajímavostí nevy-
nechejme Wádí Ram. Soustava 
několika údolí plných oranžo-
vého písku je obklopena skupin-
kami hor dosahujících výšky ko-
lem 1 500 metrů. I zde se už pla-
tí vstupné. Jen ze zvědavosti se 
jdeme podívat na ceny projížděk 
po poušti. Ty jsou stejně obrov-
ské jako její rozloha... Tak třeba 
celodenní projížďka přijde na 40 
dinárů. Mnohem lepší je projít 
si duny a soutěsky pěšky a v ab-
solutním tichu. V této oblasti 
pobýval před zhruba devadesá-
ti lety slavný Lawrence z Arábie, 
spoluorganizátor arabské revol-
ty proti turecké nadvládě. Nyní 
v okolí táboří několik beduín-

ských rodin s ovcemi, kozami, 
velbloudy a auty.

Korkové špunty 
v Mrtvém moři
Na závěr si necháváme výlet 
k Mrtvému moři. Z Ammánu 
sjíždíme serpentinami o více 
než kilometr níže a za hodinu 

jsme u klidné modré hladiny 
obklopené vyprahlými horami. 
Vystupujeme, míjíme veřejnou 
pláž a jdeme se projít ke břehu 
Mrtvého moře. Jeden děda tady 
má postaveno pár stanů. Prodává 
i občerstvení a přemlouvá nás, ať 
se jdeme vykoupat k němu. Nej-
prve ovšem jdeme k veřejné plá-

ži. Ta vypadá o něco čistější, ale 
vstup stojí celé 4 dináry, a to je 
více než za cestu autobusem přes 
celé Jordánsko. 

Vracíme se k dědovi a bereme 
zavděk stanem a službami. Jeho 
taxa je jen čtvrt dináru za spr-
chu a totéž za kávu nebo jiné pití. 
Jako první věc ovšem musíme vy-
zkoušet mrtvou vodu. Nejdříve 
ochutnáváme – je skutečně straš-
ně slaná, až to umrtvuje jazyk. 
Na břehu sůl krystalizuje do sil-
né vrstvy, která pokrývá kameny 
nebo případné odpadky. Dokon-
ce i písek je promíchaný s hrud-
kami soli. Voda v moři je teplá až 
horká. Je to první moře, na jehož 
břehu vůbec nemusím nerozhod-
ně postávat a mohu jít bez zasta-
vení rovnou do vody. Vždyť jsme 
také o tři sta devadesát čtyři me-
trů níže než u normálního moře, 
v nejhlubší proláklině na zem-
ském povrchu. 

Po několika krocích zjišťu-
jeme, že nás hustá voda sku-
tečně nadnáší. Když mi sahá 
po prsa, už nedokáži stát noha-
ma na dně. Při ležení (o plavání 
nemá ani cenu hovořit) na hla-
dině bych klidně mohl číst kni-
hu. Připadáme si jako korko-
vé špunty. Začínáme mít oba-
vy, jak se od soli umyjeme. Děda 
říká, že prý nám udělá „arab-
skou sprchu“. Slaná voda totiž 
na těle snad nikdy neuschne, 
jen lepí čím dál víc. Dědův arab-
ský patent spočívá v tom, že se 
usadíme na plastovou židli a on 
nás polévá vodou z kanystru 
a umývá. Za žádných okolnos-
tí nás nenechá umýt samotné, 
je to asi v ceně. Objednáváme si 
u něj arabskou kávu ochucenou 
kardamomem, abychom se mu 
odvděčili. Až přijedeme k Mrt-
vému moři znovu, bude to zase 
sem do stanu k dědovi.

paVel SkleniČka

České dráhy, ČD Cargo, 
SŽDC a Odborové sdru-

žení železničářů pořáda-
jí ve dnech 17. až 19. března 
Mistrovství České repub-
liky železničářů ve sjezdo-
vém lyžování. Boje o tituly 
ve dvou sjezdových disci-
plínách se uskuteční v are-
álu Českého SKI KLUBU 
ve Vysokém na Jizerou. 
Ve čtvrtek 18. března bude 
na programu slalom, o den 
později přijde na řadu závod 
v obřím slalomu. Ubytová-
ní a stravování účastníků 
je zajištěno v hotelu Lesní 
chata v Kořenově.

do duchcova 
za lokomotivami

Zajímavé výstavy můžete 
navštívit v severočeském 

Duchcově. Muzeum města 
Duchcova (Masarykova uli-
ce 71/7), které láká na stálou 
expozici s názvem Historie 
města Duchcova, připravi-
lo na měsíce březen a duben 
také výstavu Zmizelý Duch-
cov. Přitažlivá bude i připra-
vovaná květnová přehlídka 
Češi v zahraničních armá-
dách. Městské informační 
centrum Duchcov se sídlem 
na téže adrese pořádá až 
do 31. března výstavu foto-
grafií lokomotiv od Mirosla-
va Šeráka a Jana Štolpy. Ote-
vřeno tu mají v pondělí až 
pátek od 8.30 do 17 hodin, 
vstup do výstavních prostor 
je zdarma. Více informací 
získáte na tel. č. 417 835 456. 
Do Duchcova se lze dostat 
mimo jiné pěšky ze zastáv-
ky ČD na trati 130.

kam jet

Vlaky Českých drah vás 
do Zlína dopraví po želez-
niční trati Otrokovice – 

Vizovice, kterou v jízdním řádu 
najdete pod číslem 331. První ces-
tující se po ní mohli projet 8. října 
1899. Ve třicátých letech minulé-
ho století se začalo připravovat 
prodloužení tratě z Vizovic přes 
Lidečko na Slovensko. Projekt, 
kterému se kvůli jejímu hlavní-

Ve Zlíně můžete 
obdivovat nejen 
architektonické 
skvosty z období první 
republiky. Za prohlídku 
stojí i expozice 
zdejšího muzea.

do muzea za cestovateli i trolejbusy 

JordánSko 
a ŽelezniCe

Železnice nehraje v Jordán-
sku významnou roli. Páteř-

ní tratí byla v minulosti 
Hidžázská dráha, která byla 
vystavěna v letech 1900 až 
1908, aby spojila Damašek 
s Medínou. Dnes se v zemi po-
užívají jen některé její čás-
ti. Pravidelné osobní dopra-
vě slouží pouze trať mezi hlav-
ním městem Ammánem a syr-
skou metropolí Damaškem 
o délce 223 kilometrů. Ná-
kladní vlaky jezdí po odbočné 
trati v jižním Jordánsku, která 
vede z přístavního města Aka-
ba do stanice Al-Isfir nedaleko 
města Má an.  

Jak se koupe v Mrtvém moři
8 za poznáníM

naposledy
do kopidlna?

Mladoboleslavský želez-
niční spolek zve všech-

ny, kteří se chtějí rozloučit 
s osobní železniční dopra-
vou na části trati 063 Dol-
ní Bousov – Kopidlno. V so-
botu 13. března tu nasadí 
na tři páry mimořádných 
osobních vlaků historic-
ký motorový vůz M 131.1081 
Hurvínek. Dopravcem je 
Společnost železniční Ja-
roměř. Neplatí tarif Čes-
kých drah, lepenkové úse-
kové jízdenky se budou pro-
dávat přímo ve vlaku. Part-
nery akce jsou České dráhy 
a Správa železniční doprav-
ní cesty. Vlaky jedou sou-
běžně s pravidelnými osob-
ními vlaky, odjezdy z Dol-
ního Bousova jsou v 8.15, 
12.00 a 16.10 h, z Kopidlna 
pak v 9.05, 13.05 a 17.15 h. 
Další informace nalezne-
te na internetové adrese 
www.mbzs.net. (pt, mn)    

Železničáři budou 
bojovat na svahu

mu propagátorovi přezdívá Baťova 
dráha, však zůstal nedokončen. 
Dnes České dráhy zajišťují většinu 
spojů na této trati moderními mo-
torovými vlaky Regionova. 

Po nejzajímavějších místech 
Zlína vás provede modrá trasa 
městského prohlídkového okru-
hu. Ze zlínských památek byste 
neměli vynechat prohlídku zám-
ku. Od roku 1929 je ve vlastnictví 
města a jsou v něm umístěny ex-
pozice Muzea jihovýchodní Mora-
vy. Oblíbená je zejména výstava 
s názvem S inženýry Hanzelkou 
a Zikmundem pěti světadíly, kte-
rá je věnována těmto dvěma cesto-
vatelům a jejich dobrodružnému 
putování po naší planetě. Nemé-
ně vyhledávaná expozice Zlín-
ské filmové studio od reklamy 
k tvorbě pro děti představuje ná-

vštěvníkům město jako centrum 
dětského hraného filmu. Nechybí 
v ní ani loutky ze slavného filmu 
Cesta do pravěku, ale připomíná 
i počátky ateliéru, kdy v něm vzni-
kaly reklamy firmy Baťa. 

Z dopravního hlediska je zají-
mavý vystavený model trolejbuso-
vé vozovny ve Zlíně. Jeho autor Ivan 
Staněk vytvořil také zmenšenou 
kopii smyčky u otrokovického ná-
draží a na sídlišti Jižní Svahy. Mo-
del v měřítku 1:75 je doplněn šesti 
typy trolejbusů z různých období 
vývoje zlínského vozového parku. 

Výstavy ve zlínském zámku 
si můžete prohlédnout denně 
kromě pondělí od 9 do 12 hodin 
a od 13 do 17 hodin. Vstupné pro 
dospělé vyjde na 30 Kč, děti, stu-
denti a důchodci zaplatí 15 Kč. 

(tr, pt)

o pohár přednosty 
v mariáši

V  hostince U nádra-
ží v Července se v sobo-

tu 27. března uskuteční již 
13. ročník bojů O pohár před-
nosty v mariáši. Turnaj je 
dotován hodnotnými cena-
mi, jeho začátek je napláno-
ván na 8.30 h. Přihlášky spo-
lu se zápisným ve výši 100 Kč 
(pro držitele In-karty), resp. 
150 Kč pro ostatní přijímá do-
zorčí železniční stanice Čer-
venka, tel.: 602 777 203. Po-
čet hráčů je omezen na 51. 
Občerstvení bude zajiště-
no po celou dobu konání 
tur naje.

VýpraVČí. Pracoviště ve stanici Ram. FOTO roMan ŠulC

 

Při koupání v Mrtvém moři se 
stačí jen položit na hladinu. 

VozoVna. Vystavený model zachycuje podobu některých doprav-
ních staveb ve městě i s trolejbusy. FOTO www.MuzeuM.zlin.Cz

Jordánsko patří 
mezi země, které 
pro nás mají přídech 
exotiky. Pokud se 
tam vydáte, určitě 
nebudete zklamáni, 
i když vlaků si v této 
zemi příliš neužijete.   

WÁDÍ RAM. Živý symbol pouště dotváří kolorit oblasti pokryté oranžově zbarveným pískem. Právě zde před 90 lety pobýval legendární Lawrence z Arábie.  FOTO auTor (2x)

Samotné hlavní město Am-
mán nás díky své nepře-
hlednosti moc neuchvátí. 

Prvopočátky jeho osídlení spa-
dají do třetího tisíciletí př. n. 
l. Dnes patrné zbytky římských 
staveb pocházejí ze druhého sto-
letí n. l. Mladší a výstavnější 
stavbou je obrovská mešita krá-
le Abdallaha. Vstupné stojí dva 
jordánské dináry, tedy v přepoč-
tu asi 60 Kč. 

Za návštěvu rozhodně stojí 
historické a přírodní zajímavos-
ti Jordánska. Jelikož litr benzí-
nu vyjde v Jordánsku asi na pě-
tikorunu, není problém dojet la-
cino kamkoliv. Šedesát kilomet-
rů od Ammánu se nachází Qasr 
Amra, pouštní hrad s jedineč-
nými malbami objevený českým 
orientalistou Aloisem Musilem.

Skalní město 
s ženským jménem
Hlavní jordánskou památkou 
je skalní město Petra. Vstup-
né do areálu, rozkládajícího se 
na ploše šedesáti čtverečních ki-
lometrů, stojí 20 dinárů. Místo 
bylo osídleno už od neolitických 
dob, ale až Nabatejci se zaslou-
žili o jeho největší rozkvět. Ten 
spadá do doby šestého až prvního 
století př. n. l., Petra tenkrát byla 
hlavním městem celé nabatejské 
říše kontrolujícím obchod mezi 
Mezopotámií a Egyptem.Vstup 
začíná soutěskou Al-Síq dlouhou 


