
ní týmy se nemusí do motivační 
soutěže přihlašovat, ty počítáme 
automaticky. Přihlášky do sou-
těže zaměstnanců ČD, a.s., které 
od pokladních občas dostáváme, 

se týkají pouze motivačního bo-
nusu souvisejícího s prodejem 
In-karet s aplikací In-gold. 
Na druhou stranu k žádosti 

o vydání a pou-

žívání In-karty s aplikací In-gold 
novým zákazníkům je vyplněna 
přihláška do soutěže povinná pro 
každého.“

A co se dá vyhrát? Nejlepší pro-
dejní tým obdrží 100 tisíc korun, 

řům, motivační bonus předsta-
vuje mimořádnou odměnu pro 
kteréhokoli zaměstnance, kte-
rý přesvědčí naše cestující, aby 
si pořídili In-kartu s aplikací In-
gold,“ doplňuje ji 
kolega Karel 
Suchomel.

Obě motivační akce skončí 
31. srpna. „Chodí nám už první 
přihlášky do soutěže, ale bohužel 
se ukazuje, že ne všichni si řád-
ně přečetli pravidla,“ říká Karel 
Suchomel a upřesňuje: „Prodej-
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V TERÉNU. Severní Moravu a Slezsko postihly vydatné deště. Kvůli sesuvu půdy byl omezen provoz na důležitých tratích. FOTO IVAN SKULINA
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Zpáteční jízdenky
za sníženou cenu

Nádraží v holešově
prošlo rekonstrukcí

Modelová železnice 
na hlavním nádraží

Vlakem přímo
na metro Anděl

V  úterý 25. května mohli 
zájemci vyzkoušet vla-

kové spojení ze Šumperka 
do Olomouce a zpět za de-
set korun. Všechny zpá-
teční jízdenky zakoupené 
za speciální cenu platily 
do půlnoci 26. května. Dal-
ší obdobná akce probíhá 
ve čtvrtek 27. května. Oby-
vatelé z Jirkova, Kadaně 
a Chomutova i další cestu-
jící mohou využít vlako-
vá spojení mezi uvedenými 
městy, a to se zpáteční jíz-
denkou za pouhou korunu. 

Ve čtvrtek 13. května byla 
ukončena rekonstruk-

ce holešovské výpravní bu-
dovy. Ta prošla kompletní 
přestavbou, do které inves-
tovaly České dráhy téměř 20 
milionů korun. Na místě 
dosavadní čekárny vznikla 
i nová komerční zóna. Cel-
ková přestavba začala kon-
cem září loňského roku. ČD 
investovaly do nové střechy, 
zateplení objektu, fasády, 
výměny všech oken, dveří 
a změny sociálního zaříze-
ní. Došlo i na částečnou re-
konstrukci restaurací.   
 (tis, rš)

U  příležitosti Dne dětí 
se v sobotu 29. května 

od 11 do 17 hodin a v neděli 
30. května od 9 do 14 hodin 
koná ve vládním salonku 
pražského hlavního nádra-
ží výstava funkční modelo-
vé železnice v měřítku 1:87 
(H0) zaměstnanců Českých 
drah. Základní modul má 
rozměry 80x40 cm. Modu-
ly budou spojeny v jeden ce-
lek s krajními stanicemi 
pro obrat a odstavování sou-
prav. Celkem bude spojeno 
7 modulů a koncová stanice 
o délce asi 8 metrů.

V  období od 1. června 
do 30. září zajistí České 

dráhy zvláštní linku S65, 
která bude převážet cestu-
jící mezi pražským sídliš-
těm Řepy a stanicí metra 
Anděl na Smíchově. Lin-
ka bude v provozu v pra-
covní dny zhruba od 5.30 
do 20 h s půlhodinovým 
intervalem. Vlaky kromě 
koncových stanic Praha-
Smíchov, Na Knížecí a Pra-
ha-Zličín umožní výstup 
a nástup cestujících také 
na pražských nádražích Ji-
nonice a Cibulka. Důvodem 
pro zřízení zvláštní linky je 
dlouhodobá výluka tram-
vajové dopravy v Plzeňské 
ulici.

krátce

Společnými silami
zvítězili nad ohněm
Jana Rozbořilová a Vladan 
Habán uhasili ve stanici 
Řikonín vlak. STRANA 7

Spojenectví má 
jméno EURoFIMA
Evropské železniční firmy 
přečkaly krizi a chystají 
investice.  STRANA 5

Kam kráčíš,  
regionální dopravo
V jižních Čechách tvořili naši  
i zahraniční odborníci recepty 
pro lokální tratě. STRANA 2

Výhodné cesty
do zahraničí
Od června se naplno 
rozbíhá nabídka 
Českých drah na výlety 
do zahraničních 
destinací.

Blížící se letní měsíce 
jsou ideálním obdobím 

pro cestování za poznáním 
a zábavou. Cílem obchodní-
ho pilíře ČD Eurotrip je upo-
zornit veřejnost, že právě 
vlaky jsou vhodným doprav-
ním prostředkem pro za-

hraniční cestování. Vždyť 
ve srovnání s jinými dru-
hy dopravy dokáže vlak zví-
tězit v pohodlí, rychlosti, 
bezpečnosti, šetrnosti k ži-
votnímu prostředí a často 
i v ceně. Proto v rámci Eu-
rotripu dojde v letním ob-
dobí k podpoře a rozšíření 
nabídky cestování vlaky ČD 
do zahraničí. Vybrané za-
hraniční destinace budou 
podpořeny reklamní kam-
paní. Například chceme dát 
veřejnosti vědět, že zpáteč-
ní jízdenka z Prahy do Dráž-
ďan je k mání za 26 eur 
(přibližně 676 korun), a to 
včetně dokladu, na který 
lze celý den cestovat MHD 
v Drážďanech, a vyrazit 
si na výlet do Míšně nebo 
na zámek Moritzburg. 

Na základě zájmu cestují-
cích bude nabídka zvýhod-
něných eTiketů rozšířena 
o slovenské destinace jako 
Bratislava, Košice, Žilina 
či Poprad-Tatry. Mezi další 
turisticky oblíbená zahra-
niční města, která se objeví 
v letní reklamní kampani, 
patří Berlín, Vídeň a Buda-
pešť. Ve spolupráci s praž-
ským a drážďanským 
letištěm je v rámci Euro-
tripu připravena akční na-
bídka podporující dopravu 
na letiště vlakem. Součás-
tí kampaně bude i podpora 
cestování v příhraničních 
regionech s Německem 
a Rakouskem.

Ukažte nám, že máte Modré srdce

Nová obchodní a marke-
tingová strategie Českých 
drah, která byla vyhláše-

na na začátku roku, se opírá o ně-
kolik pilířů. Jeden z nich nese 
příznačný název Modré srdce. Za-
měřuje se především na zvýšení 
kvality odbavení a aktivního pří-
stupu k zákazníkům. 

„Základem tohoto pilíře jsou 
nyní projekty na motivaci – mo-
tivační soutěž pro prodejní týmy 
a motivační bonus pro každé-
ho zaměstnance Českých drah,“ 
říká Madla Macounová z Odboru 
produktů a obchodu. „Zatímco 
soutěž je určena pouze těm, kte-
ří se ve stanicích a zastávkách 
podílejí na prodeji nových In-ka-
ret, tedy zejména pokladním, ale 
někde také výpravčím či závorá-

Již téměř měsíc 
probíhají motivační 
akce pro týmy 
pokladních i všechny 
zaměstnance ČD.

JAN BAŠTINEC
Automechanik, 
Jistebník
Uvíznul jsem 
v Ostravě-Svi-
nově na hodinu 

a půl, protože trať přes Po-
lanku byla pod vodou. Pak 
nás přetáhli objížďkou přes 
Ostravu-Vítkovice.

MARTIN BRZEZINA
Nákupčí, 
Frýdlant nad 
ostravicí
Myslím, že 
zpoždění byla 

stejná jako při běžných vý-
lukách. Autobusy se jezdilo 
mezi Frýdkem a Lískovcem.

KRISTýNA JANoŠKoVá
Studentka, 
hlučín
Když jsem vi-
děla, co se děje, 
zůstala jsem ra-

ději doma. (ski)

anketa
Zkomplikovaly vám
povodně cestu vlakem?

posílejte snímky 
 do kalendáře Čd 
na rok 2011. 

Více na www.cd.cz/ 
/fotosoutěž.

Na Ostravsku zaznamenali 
první následky vydatných 
dešťů už v neděli 16. květ-

na. Vlivem silně podmáčených 
kořenů v kombinaci s nárazovým 
větrem, který místy dosahoval až 
stokilometrové rychlosti, došlo 
k prvním pádům stromů na trati 
Ostrava-Svinov – Opava východ. 

Rychlá reakce
Od pondělního rána začaly při-
cházet zprávy o zaplavovaných 
tratích z povodí Bečvy, Ostravice, 
Olše a Odry. Musela být nasazena 
náhradní autobusová doprava, 
vlaky jezdily oklikou – Pendoli-
na například netradičně zastavo-

Záplavy na východě země
Dlouhotrvající lijáky 
na Moravě a ve Slezsku 
způsobily záplavy, 
které omezily 
provoz na kolejích. 
V mnohém připomínaly 
povodně před 13 lety. 
Železničáři ale krizovou 
situaci zvládli.

vala ve stanici Ostrava-Vítkovice.
Cestující veřejnost byla o všech 
opatřeních průběžně informová-
na nejen prostřednictvím inter-
netových stránek Českých drah, 
ale i ve stanicích, zejména při ná-
kupu cestovních dokladů. Pracov-
níci Správy železniční dopravní 
cesty se s maximálním úsilím 
snažili o opětovné zprovoznění 
tratí. 

Podle technického náměst-
ka ředitele SDC Ostrava Libora 
Tkáče se železničáři na dlouho-
trvající srážky připravili. Již bě-
hem víkendu byli ve spojení 
s meteorologickou službou moš-
novského letiště a pečlivě sledo-
vali údaje Informačního systému 
povodí Odry, aby průběžně zjiš-
ťovali, jaký je stav na vodních 
dílech a řekách. Připraveni byli 
i zaměstnanci Českých drah. 
„V pondělí jsme řešili výpadky 
v regionální dopravě včetně ná-
hradních autobusů, v úterý vý-
padky dopravy na koridoru. Tyto 
dny byly mimořádně náročné 
i pro zaměstnance odbavující ces-
tující,“ připomněl ředitel KCOD 
Ostrava Miroslav Klich obětavou 
práci osobních pokladních, in-

formátorů a vlakových čet, která 
je klíčová pro zamezení chao-
su při mimořádnostech takové-
ho rozsahu.

Omezení na 1. koridoru
V pondělí 17. května odpoledne 
byla pod vodou část 1. železnič-
ního koridoru, konkrétně úsek 
Ostrava-Svinov – výhybna Polan-
ka nad Odrou. Vytvořená laguna 
zaplavila železniční svršek, zá-
klady trakčních podpěr, traťové 
zabezpečovací zařízení a posléze 
i zařízení na polaneckém zhlaví 
v Ostravě-Svinově. Z břehů vyli-
tá Olše zaplavila 2. traťovou kolej 
v úseku Louky nad Olší – Karvi-
ná hl. n. Pod vodou byly podchody 
v Karviné hl. n. a Českém Těšíně. 
V podchodech žst. Ostrava-Svi-
nov byly zaplaveny strojovny vý-
tahů a eskalátorů. 

Ještě v úterý 18. května se si-
tuace rychle stabilizovala. Tra-
tě byly uváděny do provozního 
stavu, byť místy s omezenou 
rychlostí. SŽDC nyní sčítá ško-
dy, které nebudou malé, jen 
na Ostravsku se pohybují řádově 
ve stovkách milionů korun.

 IVAN SKULINA

TRATĚ ZASAžENÉ 
poVodNí
• Hranice na Moravě – 

Hustopeče nad Bečvou
• Valašské Meziříčí – Rožnov 

pod Radhoštěm
• Vsetín – Velké Karlovice
• Valašské Meziříčí – Kojetín
• Frýdlant nad Ostravicí – 

Kunčice pod Ondřejníkem,  
Frýdek-Místek – Lískovec 
u Frýdku

• Háj ve Slezsku – Děhylov
• Ostrava-Vítkovice – odboč-

ka Odra
• Ostrava-Svinov – výhybna 

Polanka nad Odrou, 
Karviná hl. n. – Louky nad 
Olší

• Návsí – Mosty u Jablunkova, 
Bohumín – Chalupki (PKP)

Datum narození / Date of Birth
00. 00. 0000

JMÉNO PŘÍJMENÍ

Platí do / Valid Thru00. 00. 0000

0 000 000 000

Číslo karty / Card Number Držitel karty je vedle jím zvolených aplikací oprávněn 

využívat i slev a výhod u partnerů zákaznického programu 

ČD Bonus. Veškeré informace o využití In-karty získáte na 

www.cd.cz, inkarta@cd.cz a na lince zákaznického servisu 

840 112 113. 
Případnou ztrátu karty neprodleně oznamte u pokladní 

přepážky ČD s logem In-karty.V případě nálezu prosím 

vraťte kartu na adresu vlastníka: České dráhy, a.s., 

Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Zneužití karty je 

trestné.  

0 
00

00
0 

00
00

00
 

Datum narození / Date of Birth
00. 00. 0000

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Platí do / Valid Thru

00. 00. 0000

0 000 000 000
Číslo karty / Card Number

Držitel karty je vedle jím zvolených aplikací oprávněn využívat i slev a výhod u partnerů zákaznického programu ČD Bonus. Veškeré informace o využití In-karty získáte na www.cd.cz, inkarta@cd.cz a na lince zákaznického servisu 840 112 113. 

Případnou ztrátu karty neprodleně oznamte u pokladní přepážky ČD s logem In-karty.V případě nálezu prosím vraťte kartu na adresu vlastníka: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Zneužití karty je trestné.  0 
00

00
0 

00
00

00
 

druhá cena představuje 50 tisíc 
korun, třetí cena 30 tisíc korun. 
Týmy, které skončí mezi čtvrtým 
a desátým místem, získají nárok 
na 10 tisíc korun. Odměna čeká 
i na ty, kteří se probojují na jede-
nácté až čtyřicáté místo – dosta-
nou 5 tisíc korun. 

„Musím dodat, že tyto část-
ky budou vyplaceny v nepeněžní 
podobě a jdou dohromady vždy 
na celý tým. Jeho členové se musí 
rozhodnout, jak vyhranou sumu 
použijí, například za výlet nebo 
víkendový pobyt. Ale pozor, baví-
me se o prodeji nových In-karet, 
nikoli jen o pokračování u stáva-
jících klientů,“ uvádí Madla Ma-
counová. U motivačního bonusu 
za prodej In-kartet s aplikací In-
gold je odměna ve výši 4 tisíce 
korun vyplacena zaměstnanci 
formou mimořádné odměny. Zde 
se bonus vyplácí i těm zaměst-
nancům, kteří získají zákazníka 
s již existující In-kartou, na které 
dosud nikdy aplikace In-gold ne-
byla, a nyní si ji pořídí. 

  pETR hoRáLEK

StaniSlav 
Perkner
Ředitel 
Odboru řízení 
značky
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Dvoudenní mezinárodní 
konference, která se ko-
nala 12. a 13. května v Jin-

dřichově Hradci, nabídla svým 
účastníkům široké, ale nadmí-
ru aktuální a zajímavé téma: 
Efektivní a atraktivní provo-
zování osobní dopravy na re-
gionálních tratích. Odbornou 
konferenci uspořádaly Dopravní 
fakulta Jana Pernera Univerzi-
ty Pardubice, Jindřichohradecké 
místní dráhy, České dráhy a ÖBB 
Personenverkehr. 

Dalšími partnery konferen-
ce bylo město Jindřichův Hradec 
a společnosti ŠKODA TRANSPOR-
TATION, Siemens, IKP CE a The 
Trpisty Estate. Na financování 
dvoudenní akce se podle „výkon-
ného organizátora“ Jana Hra-
báčka z Odboru provozu osobní 
dopravy GŘ ČD významně podíle-
la Evropská unie prostřednictvím 
programu Evropská územní spo-
lupráce Rakousko-Česká republi-
ka 2007–2013. 

Přilákat více cestujících
Náměstek generálního ředitele 
ČD pro osobní dopravu Antonín 
Blažek se ve své prezentaci po-
díval na roli méně vytížených, 
přesto atraktivních tratí a jako 
příklad použil některé v jižních 
Čechách. „S osobní regionální 
dopravou to České dráhy myslí 
vážně,“ řekl doslova. V tom ho 
podpořil i ředitel KCOD České Bu-
dějovice Jiří Kafka, který přiblížil 
obchodní a volnočasové aktivity 
ČD v podmínkách Jihočeského 
kraje, mezi nimiž samozřejmě 
dominovaly půjčovny a přeprava 
kol, společné akce s městy, výsta-
vy a veletrhy a především Jihočes-
ké, dříve Šumavské léto s párou, 
které rozdává radost už neuvěři-
telných 18 let. „Cílem těchto ak-
tivit je přilákat více zákazníků,“ 
řekl Kafka.

Michael Fröhlich, který má 
v ÖBB na starosti osobní dopra-
vu, se ve svém příspěvku zabýval 

osud regionálních tratí
V jižních Čechách 
se teoreticky 
i prakticky řešilo, jak 
efektivně a atraktivně 
provozovat 
osobní dopravu 
na regionálních 
železničních tratích.

po Vysočině pohodlně vlakem i na kole

Řada lidí, kteří rádi jezdí 
na kole, často plánuje své 
výlety i prostřednictvím 

vlakových spojů Českých drah. 
A právě na Vysočině, kde vzni-
ká řada nových cyklostezek, jsou 
Novoměstsko a Žďársko ideální-
mi regiony pro cykloturistiku. 
V pátek 14. května jsme pro tyto 
cestující zprovoznili cyklopůjčov-
nu ve stanici Nové Město na Mo-
ravě. Malé slavnosti se zúčastnila 
také ředitelka jihlavského Kraj-
ského centra osobní dopravy Len-
ka Horáková.

Podpora turistického 
ruchu v regionu
Otevření cyklopůjčovny je vý-
sledkem dlouhodobé spoluprá-
ce Českých drah s novoměstskou 

radnicí na propagaci regionu 
a turistiky. „Pro naše město je 
velké štěstí, že leží na železniční 
trati. Po kolejích k nám každoroč-
ně cestuje velké množství turis-
tů, ale současně vlak využívá 
řada našich obyvatel. Proto dou-

České dráhy otevřely 
v Novém Městě 
na Moravě druhou 
cyklopůjčovnu 
v kraji Vysočina.

V TERÉNU. Za ČD přijel náměstek Blažek (uprostřed). FOTO AUToR (2x)

V SáLE. Během dvou dnů vystoupila řada dopravních odborníků. 

pro vás
Kalendář 2011 
ve vašich rukou
Máte pocit, že by 
stolní kalendář ČD 
mohl vypadat ještě 
lépe? Pak i vy zkuste 
přiložit ruku k dílu.

České dráhy v lednu to-
hoto roku vyhlásily fo-

tosoutěž, jejímž cílem je 
vybrat 52 snímků do stol-
ního kalendáře ČD pro rok 
2011. Fotíte-li rádi dění 
na železnici, pak právě vám 
je tato soutěž určena. Sním-
ky jsou rozděleny do tří ka-
tegorií: Vlaky v krajině, 

cestující a zaměstnanci ČD. 
Z fotografií by měl být cítit 
posun v kvalitě poskytova-
ných služeb a celkový pro-
ces přeměny ČD v moderní 
firmu stejně jako jedinečná 
poetika drážního prostředí. 
Je jen na vás a vašich schop-
nostech a chuti, zda pošle-
te jednu fotografii k tématu 
vašemu srdci nebližšímu, 
či dokážete ze všech oblastí 
složit celý kalendář čítající 
52 stran. Podrobnější infor-
mace k zadaným tématům 
i všeobecné podmínky sou-
těže najdete na webových 
stránkách Českých drah 
(www.cd.cz/fotosoutez).

Vynaložené úsilí bude sa-
mozřejmě po zásluze od-
měněno. Výherci se stanou 
všichni autoři vybraných 
52 snímků, z nichž prvních 
pět vylosovaných obdrží 
jako hlavní výhru dvouden-
ní fotografický workshop 
pořádaný Leica Gallery 
Prag pod vedením zkušené-
ho lektora Jana Zátorského 
(www.zatorsky.com). Toho-
to renomovaného fotografa 
mohou čtenáři Železničáře 
znát z projektů Trainliving 
či my+vy jedeme vlakem. 

Tématem wokshopu 
bude, jak jinak, fotografo-
vání železnice a života ko-
lem ní.

Michal 
Málek
Fotoreportér 
a DTP operátor

CyKLISTKy. Ředitelka KCOD Lenka Horáková (vpravo) se starost-
kou Zdeňkou Markovou vyzkoušely kola už na nádraží. FOTO AUToR

Součástí doprovodného pro-
gramu konference byla tra-

diční osvětová akce pro mladé 
posluchače, zejména ve věku 
od 13 do 19 let. V Preventivním 
vlaku přistaveném na jindřicho-
hradeckém nádraží studenti vi-
děli filmy s ukázkami reálných 
neštěstí na železnici, prošli prak-

tickým nácvikem první pomoci 
a diskutovali s drážním vyšet-
řovatelem ČD Cargo. Program 
v záchranářském voze připravi-
li kolegové ze Zdravotnické zá-
chranné služby kraje Vysočina, 
Charity ČR, Střední odborné ško-
ly sociální v Jihlavě a Psychosoci-
álního intervenčního týmu. 

NáVŠTĚVA pREVENTIVNího VLAKU

AKTUALITy2

fám, že půjčovna kol na našem 
nádraží bude hojně využívána,“ 
řekla starostka Nového Města 
na Moravě Zdeňka Marková.

A co tedy půjčovna v Novém 
Městě na Moravě nabízí za služ-
by? Cykloturističtí nadšenci mají 

k dispozici pět zcela nových hor-
ských a trekových kol: dvě pánská 
a dvě dámská (jedno má ve vý-
bavě dokonce sedačku pro malé 
děti), páté kolo je pro desetileté 
až dvanáctileté děti. Novou služ-
bu představuje možnost výpůjčky 
přilby a bezpečnostního zámku 
na kolo.

Praktické rady
pro cestující
Novoměstská cyklopůjčovna je 
k dispozici denně od 8 do 17 ho-
din, po předchozí domluvě mo-
hou zájemci vrátit kola také 
na dalších nádražích v regionu. 
Díky nadstandardní spolupráci 
s ředitelem KCOD Brno Pavlem 
Karšulínem lze jízdní kola ode-
vzdat i na území Jihomoravské-
ho kraje, konkrétně na nádražích 
v Nedvědici a Tišnově. 

První cyklopůjčovna v kra-
ji Vysočina byla již před časem 
otevřena v Telči. Tamní nádra-
ží ale prochází celkovou rekon-
strukcí, takže půjčovna začne 
fungovat až od letní turistické 

sezony. Do té doby bude sloužit 
na Vysočině prozatím jediná půj-
čovna kol právě v Novém Městě 
na Moravě.

Nájemné za zaváděcí cenu 
A několik dalších rad na závěr. 
České dráhy nabízejí i možnost 
objednání kol do jiné stanice. 
Postačí zavolat na telefonní čís-
lo 607 709 683 nebo napsat zprávu 

na e-mailovou adresu NMMospo-
kl@kcod.cd.cz. Kola pak budou 
připravena například ve Žďáru 
nad Sázavou, Přibyslavi, Havlíč-
kově Brodě či Chotěboři. Do kon-
ce června je pro každého zájemce 
připraveno zaváděcí jednodenní 
nájemné za 99 korun.

MARTIN hARáK

Desítka finalistů soutěže 
o Nejkrásnější nádraží ČR je 

už známa, nyní můžete hlaso-
vat, které z nich je to úplně nej. 
Odborná porota vybrala v pondě-
lí 17. května na základě zaslaných 
tipů tato nádraží: Červenka, Dob-
rovice, Hodice, Choceň, Jindři-
chův Hradec, Kopidlno, Osek 
město, Roztoky u Prahy, Stráž-
nice a Železná Ruda-Alžbětín. 

Hlasovat pro svého favori-
ta nyní můžete až do 10. červ-

na, a to elektronicky na e-mail 
nejkrasnejsinadrazi@cd.cz, pří-
padně dopisní zásilkou na ad-
resu Asociace EF CZ – Souznění, 
V pevnosti 159/5b, 128 00  Praha 2 
– Vyšehrad. Na webových strán-
kách provozovatele www.aefcz.
org naleznete i více podrobností 
nebo fotografie finalistů. Každý 
hlasující má jeden hlas. Z jedno-
ho e-mailu nebo jednou dopisní 
zásilkou ovšem může hlasovat 
libovolný počet lidí, v takovém 

Které domácí nádraží bude letos nejkrásnější?
případě ale organizátoři pro-
sí přesně uvést u každého hlasu 
jméno, příjmení a místo bydliš-
tě hlasujícího. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže proběhne 
v Senátu Parlamentu ČR na Malé 
Straně 18. června. Pokud se váš 
tip mezi vybranou desítku nedo-
stal, můžete si připravit nomina-
ci na rok 2011. 

Soutěž o titul Nejkrásnější ná-
draží probíhá na území České 
republiky od roku 2007, letos se 

tedy koná čtvrtým rokem. Pořá-
dá ji občanské sdružení Asocia-
ce Entente Florale CZ - Souznění, 
partnery jsou občanské sdružení 
Plzeňská dráha a Mikroregion 
Konstantinolázeňsko. Na soutě-
ži se podílejí České dráhy, Správa 
železniční dopravní cesty, Jin-
dřichohradecké místní dráhy, 
občanské sdružení Posázavský 
pacifik a firma Sempra Praha.

„Příjemných nádraží se na-
chází po celé republice spousta. 

Pohádková ZOO aneb Dět-
ské divadelní dny v zoo-

logické zahradě Ohrada je 
název už 33. ročníku akce, 
kterou pořádá Zoologická 
zahrada Ohrada Hluboká 
nad Vltavou ve spolupráci 
s Českými drahami. Diva-
delní dny začaly v pondě-
lí 24. května a konají se až 
do 10. června. V pondě-
lí 24. května jsme vypra-
vili zvláštní charitativní 
vlak pro děti s tělesným 
a kombinovaným postiže-

ním z centra ARPIDA České 
Budějovice. Děti jely spo-
lečně s rodiči Regionovou 
do Hluboké nad Vltavou, 
kde na ně čekal nízkopod-
lažní autobus a dovezl je 
přímo do ZOO Ohrada, kde 
se podívaly na divadelní 
představení.

Zvláštní charitativ-
ní vlaky ale jezdí i na-
dále a slouží především 
dětem z mateřských a zá-
kladních škol. Konkrétně 
je vypravujeme ve dnech 
25.–27. května, 1.–3. června 
a 8.–10. června. Odjezd ze 
stanice České Budějovice je 
vždy v 8.32 hodin a příjezd 
do Hluboké nad Vltavou 
v 8.48 hodin. Na zpáteč-
ní cestu se vlak vydává 
v 11.17 hodin s příjezdem 
zpět do Českých Budějovic 
v 11.28 hodin. 

V těchto speciálních vla-
cích platí zvláštní jízd-
né 30 korun na osobu tam 
i zpět. Navíc vstup do ZOO 
Ohrada i na divadelní před-
stavení je pouze za 50 ko-
run. (tis)

Zvláštní vlaky 
za pohádkou
Vlaky Českých 
drah dopravují děti 
na divadelní představení 
do Hluboké nad Vltavou.

nabízíme

Mediální obraz Čd 
v týdnu 15.–21. 5. 

V  polovině týdne mé-
dia zcela ovládly zprávy 

o přívalových deštích a zá-
plavách na Moravě. České 
dráhy zde vystupovaly pře-
devším jako zdroj informa-
cí o přerušených spojích, 
výlukách a následné obnově 
dopravy. V podstatě všech-
ny výstupy patřily do kate-
gorie neutrálních.

Velkou pozornost věno-
vala média také možnosti 
nadcházejícího vstupu kon-
kurenčních provozovatelů 
rychlíkových spojů na že-
lezniční trh. Autoři pouka-
zovali především na fakt, že 
první tendr se již letos ne-
stihne vypsat, neboť rok 
předem je třeba plán ozná-
mit Evropské komisi v rám-
ci takzvané notifikace. 

Skupinu pozitivních vý-
stupů navýšily opětovné 
zprávy o hospodaření ČD 
a články regionálních De-
níků upozorňující na dlou-
ho očekávané dokončení 
rekonstrukce břeclavské-
ho nádraží. Jako obvykle se 
pozitivního ohlasu dočkaly 
akce zaměřené na děti, pře-
devším Kinematovlak, po-
hádkový parní vlak apod.

analýza

■ 10 % pozitivní
■ 2 % negativní
■ 88 % neutrální

cykloPůjčovna  
je v Provozu  

každý den Mezi  
8. a 17. hodinou.

regionálními železnicemi na vý-
chodě Rakouska. Jako příklad, 
kdy se podařilo odvrátit hrozbu 
uzavření trati díky zvýšení její 
atraktivity pro cestující, uvedl 
Neusiedlerseebahn u Neziderské-
ho jezera či Aspangbahn. 

Při slovech Christiana Vog-
ta, který zastupoval švýcarské-
ho objednatele a koordinátora 
IDS ZVV Zürich, mohla většina 
posluchačů závidět, jak velké fi-
nanční prostředky se v zahraničí 
vynakládají na podporu veřejné 
dopravy. Uvedl také, že politic-
ká a občanská podpora systému 
veřejné dopravy je neméně důle-
žitá. Příkladem budiž postupné 
vrácení rozsahu nabídky jedné 
z příměstských linek S43 na půl-
hodinový interval na základě 
požadavku obyvatel v referendu 
(místo hodinového taktu). 

Pomůže i modernizace 
vozidlového parku
Řada mnohdy neradostných úda-
jů o české infrastruktuře vyply-
nula z prezentace náměstka 
generálního ředitele SŽDC Bohu-
slava Navrátila. Radomír Břečka 
pak podrobně představil elektric-
ké jednotky CityElefant ze spo-
lečnosti ŠKODA VAGONKA a Jiří 
Pohl za výrobce Siemens přiblí-
žil nejen moderní vozidla tohoto 
výrobce, ale také v širších souvis-
lostech vysvětlil, jaké paramet-
ry (kvalita, bezpečnost, rychlost) 
mohou přetáhnout hlavně k ven-
kovské regionální dopravě lidi 
z aut. Frans Blanker nabídl po-
hled na regionální dráhy v Nizo-
zemí, Aleš Bílek ukázal, jak se dá 
provozovat 101 let stará lesní že-
leznice bez státních dotací a Jiří 
Schmidt z brněnského RegioJe-
tu se zamyslel nad ekonomickou 
stabilitou dopravní obsluhy regi-
onálních drah. Diskuze díky zá-
jmu účastníků pokračovala až 
do pozdních nočních hodin. 

Druhý den si mohli účastníci 
semináře během jízdy výletního 
parního vlaku do Nové Bystřice 
a zpět okusit na vlastní oči, jak 
malý soukromý dopravce JHMD 
provozuje úzkokolejku, která 
byla před lety odsouzena k zá-
hubě, a jak se mu úspěšně daří 
obnovovat infrastrukturu včet-
ně výpravních budov sloužících 
cestovnímu ruchu. Součástí pro-
gramu byl rovněž tradiční Pre-
ventivní vlak ČD.

MARTIN NAVRáTIL

Cílem soutěže je tato nádraží vy-
hledávat, dávat tak dobré pří-
klady jiným a formou soutěže 
poděkovat těm, kteří se na jejich 
dobrém stavu podílejí. Soutěž 
patří do projektu Vlídná nádra-
ží, jehož cílem je ve spolupráci se 
správcem železnice, místními or-
ganizacemi i jednotlivci postup-
ně obnovovat krásu železničních 
zastávek a nádraží,“ říká vedou-
cí projektu Vlídná nádraží Pavel 
Bureš. (mn)
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Ministr Gustav Slamečka 
na tiskové konferen-

ci 17. května příliš nepotě-
šil zhotovitele dopravních 
staveb. Jeho přednáška 
se věnovala dlouhodobé-
mu plánu rozvoje doprav-
ní infrastruktury v ČR při 
různých variantách finan-
cování. Novinářům bylo 
představeno několik růz-
ných scénářů tempa výstav-
by v závislosti na množství 
disponibilních finančních 
prostředků. Důležité je, že 
roku 2015 skončí možnos-
ti financování z Evropské 
unie prostřednictvím Ope-
račního programu Doprava. 

Pokud by od roku 2021 
byly zdroje na investice 
ve výši 1,7 miliardy korun, 
resp. na ostatní síť 1 mili-
arda korun ročně s disponi-
bilními zdroji na investice 
ve výši 80 miliard korun, 
realizované stavby by byly 
dokončeny až roku 2036. Co 
se týče tzv. naléhavých po-
třeb, tak až v roce 2108. Ne-
úprosná finanční situace 
znamená nutnost nejen 
snižovat náklady, ale i roz-
sah drážní sítě. Minister-
stvo dopravy si už u SŽDC 
zadalo studii nákladovos-
ti drah. U méně využitých 
tratí bez potenciálu (jde 
zpravidla o regionální drá-
hy bez nákladní dopravy) 
vyvstane otázka, zda je pro-
střednictvím krajů dotovat, 
nebo zrušit a převést osobní 
dopravu na autobusy či do-
konce taxislužbu. (mn)

děličníky snižují 
rychlost vlaků

Kde vzít peníze 
na investice

V Železničáři č. 19 
jsme otiskli názor 
SŽDC na odstraňování 
děličníků. Nyní 
přinášíme pohled ČD.

S tenčícími se zdroji 
peněz vyvstává 
otázka odložení 
dopravních staveb 
i omezení drážní sítě.

odpovídá

doprava

Děličníky požadujeme 
odstranit nejen z dů-

vodu výpadků klimatizace 
a omezení poskytovaných 
služeb pro cestující v ubyto-
vacích a jídelních vozech, 
ale také kvůli prodlužování 
jízdních dob vlaků a zvyšo-
vání poruchovosti lokomo-
tiv a vozů. Například při 
jízdě z nulté na druhou ko-
lej v Českém Brodě směrem 
do Úval dojde u řady 1216 
ÖBB vlivem umístění dě-

ličníku k poklesu rychlos-
ti vlaku z 80 na zhruba 50 
km/h. Pro moderní hnací 
vozidla a vozy není stahová-
ní sběrače vhodné.

U jiných evropských že-
leznic, které též provozu-
jí stejnosměrnou trakční 
soustavu 3 kV, při přejez-
du mezi hlavními kolejemi 
sběrač nestahují, proto by-
chom byli rádi za provedení 
potřebných úprav na infra-
struktuře Správy železniční 
dopravní cesty, které umož-
ní odstranit děličníky. Se 
SŽDC se nám zatím podaři-
lo dohodnout na odstranění 
sedmdesáti děličníků v ob-
vodu SDC Pardubice. Věří-
me, že děličníky budou též 
odstraněny u dalších SDC. 
Především z Prahy hlavního 
nádraží do Kolína by nám 
tyto úpravy velmi pomohly, 
neboť na daném úseku vla-
ky často přejíždí mezi hlav-
ními kolejemi.

AKTUALITy 3

Ve středu 5. května se na-
plno rozběhly stavební 
práce na revitalizaci před-

nádražního prostoru stanice Os-
trava hlavní nádraží. Úpravy 
probíhají v rámci projektu Esteti-
zace hlavního nádraží v Ostravě-
Přívoze podle návrhu architekta 
Davida Kotka s kolektivem Pro-
jekt studia. 

Investorem je statutární měs-
to Ostrava s městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz, s vý-
razným přispěním evropských 
fondů. Celý projekt se ještě do-
laďuje a o jeho definitivní podo-
bě rozhodne až objem příspěvku 

z evropských fondů. Je rozvržen 
do několika let, ale zásadních 
proměn se dočkáme už během 
letošního roku.

Nové materiály i světla
V první fázi se provedla demoli-
ce bývalého stánku s asijskými 
specialitami v pravé části revita-
lizovaného prostoru. Kolem za-
hajované stavby rychle vyrostlo 
oplocení s chráněnými průchody 
pro pěší. Ještě letos zcela změní 
svůj vzhled dávno dožilé zastře-
šení přednádražního prostoru, 
zvané pergola. Nosné ocelové 
části i střechu čeká rekonstrukce 
a výměna původního opláštění. 
Zajímavá kombinace standardní-
ho osvětlení a světel LED celý pro-
stor prosvětlí a zpříjemní. K tomu 
přispěje i výměna původního po-
vrchu chodníků za ušlechtilejší 
materiál i bezbariérový přístup 
do odbavovací haly. 

Zmíněné stavební práce pro-
běhnou ve dvou etapách, aby 
vždy polovina zastřešeného pro-
storu byla v provozním stavu 

Prostor před 
frekventovaným 
ostravským hlavním 
nádražím mění 
po čtyřiceti letech 
svoji podobu, aby více 
odpovídal moderním 
požadavkům.

ostravské nádraží získá nový vstup

a byl umožněn bezpečný přístup 
do vestibulu stanice. Po dobu re-
konstrukce se plánuje vytvoření 
provizorního koridoru pro pěší. 
V době opravy přístřešku je vyu-
žívána pouze vnitřní tramvajo-
vá kolej. Cestující tak na tramvaj 
nastupují z drážního tělesa. Při 

opravě části přístřešku v sou-
běhu tramvajové a trolejbusové 
smyčky bude úplná výluka s ná-
hradní dopravou. Realizátorem 
stavby je společnost Hochtief CZ, 
náklady na opravu přístřešku 
by měly přesáhnout 18 milionů 
korun.

Pavel 
rovenSký
Odbor provozu 
osobní dopravy

odstraníme ekologickou zátěž
Závažná kontaminace půdy a pitné vody 
představuje problém, který se shodou okolností 
týká i Českých drah. S dotací od Evropské unie 
máme nyní šanci se tíživého dědictví zbavit.

V  Železničáři velice často in-
formujeme o tom, jak EU 
pomáhá s financováním 

projektů Českých drah. Větši-
nou se jedná o obnovu vozidlové-
ho parku v regionální i dálkové 
dopravě, rekonstrukci nádraž-
ních budov a přestupních ter-
minálů, pořízení moderních 
systémů požadovaných legislati-
vou EU, projektů z oblasti rozvoje 
lidských zdrojů a v případě SŽDC 
o modernizace tratí a nástupišť. 
Provozu ČD se dotýkají rovněž ak-
tivity spojené s výstavbou nových 
terminálů u železničních stanic. 
V současné době se rozbíhá dal-
ší projekt, kde je pomoc z EU klí-
čová. Týká se ochrany životního 
prostředí, kterou má na Gene-
rálním ředitelství ČD mimo jiné 
na starosti Aranka Petruccová.

Prozraďte nám, o jaký projekt 
se jedná...
Oficiální název zní Odstranění 
ohnisek znečištění bývalé továr-
ny na impregnaci dřeva v areálu 
Mostního obvodu ČD,a.s. Bro-
dek u Přerova. Myslím, že názor-
ně vystihuje i jeho obsah. Letos 
v březnu byl projekt schválen Ří-
dícím výborem Operačního pro-

gramu Životní prostředí, což 
v praktické rovině znamená, že 
se nám podařilo získat význam-
nou dotaci ve výši 192 milionů 
korun. Ta odpovídá 90 procen-
tům z celkové částky předpoklá-
daných uznatelných nákladů, 
které mají činit přibližně 213 mi-
lionů korun. 

Proč tento projekt České drá-
hy realizují? 
Protože se jedná o správu jejího 
majetku, který byl v dlouhodo-
bém provozu zatížen značnými 
ekologickými škodami. Konkrét-
ně došlo ke kontaminaci zeminy 
a podzemních vod ropnými uh-
lovodíky. Situace se stala nato-
lik závažnou, že bylo nutné začít 
problém skutečně řešit. Pro tento 
typ poškození se v České republi-
ce používá klasifikace „stará eko-
logická zátěž“. 

Jak České dráhy k pozemku 
v Brodku přišly?
Ve znečištěné lokalitě byla dří-
ve továrna na impregnaci dře-
va. Ta fungovala do roku 1960, 
tedy do doby přesně před pade-
sáti lety. Nicméně v roce 1961 byl 
celý areál převeden do majetku 

Československých státních drah, 
tehdy státního podniku, a pozdě-
ji se tím pádem dostal do správy 
akciové společnosti České dráhy. 
Bohužel navzdory velkému časo-
vému odstupu je lokalita zatíže-
na masivní kontaminací zeminy 
a podzemních vod organickými 
látkami s karcinogenním účin-
kem, což představuje vysoké ri-
ziko pro životní prostředí.

Můžete nám říci, jak závažná 
je kontaminace půdy na tom-
to pozemku?
Oblast, ve které se ložisko kon-
taminace nachází, je sledována 
příslušnými orgány státní sprá-
vy, zejména Ministerstvem život-
ního prostředí a Českou inspekcí 
životního prostředí. Důvodem 
zvýšeného zájmu těchto institu-
cí státní správy je především sku-
tečnost, že zájmové území leží 
uvnitř Chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod a podle na-
řízení vlády č. 103 z roku 2003 je 
dokonce stejně jako několik dal-
ších sousedních území zařazeno 
mezi „zranitelné oblasti“, kte-
ré mimo jiné fungují jako zdro-
je pitné vody. 

Proč právě v tomto případě po-
žádaly České dráhy o pomoc Ev-
ropskou unii? 
V roce 2007 nechaly České dráhy 
zpracovat plošný ekologický au-
dit a následně analýzy rizika jako 
výchozí materiál pro zhodnoce-

ní závažnosti ekologické zátěže 
na svém majetku. Na základě vy-
hodnocení těchto podkladů byla 
následně vybrána lokalita Bro-
dek u Přerova jako v dané době 
nejvhodnější pro předložení žá-
dostí o dotaci v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Klíčové bylo, že ani České drá-
hy, ani jejich právní předchůdci 
zde prokazatelně nefigurují jako 
původci znečištění. Tím byla spl-
něna jedna ze základních pod-
mínek pro předložení žádosti 
o dotaci na odstranění ekolo-
gické zátěže v této lokalitě z pro-
středků EU. 

Jak se tedy bude zátěž konkrét-
ně odstraňovat?
Samotný projekt se technic-
ky zaměří zejména na odtěžení 
a likvidaci zemin a stavebních 
hmot znečištěných dehtovými 
oleji v prostoru bývalé provozov-
ny. Riziko rozšíření kontami-
nace na další území a ohrožení 
kvality zdrojů pitné podzem-
ní vody tím bude odstraněno. 
Za věcnou správnost projektu 
odpovídá Odbor kolejových vozi-
del, oddělení životního prostře-
dí. Projekt celkově koordinuje 
Projektová kancelář, jejíž pra-
covníci jsou odpovědní za veške-
ré dotace v rámci Českých drah. 
Plánovaná doba realizace projek-
tu činí dva roky s předpokladem 
zahájení v roce 2011.

pETR hoRáLEK

aranka 
Petruccová
Skupina ekologie a odpad.
hospodářství, O 12 GŘ ČD

Vystudovala VŠCHT v Pra-
ze, Fakultu chemického 

inženýrství. Po ukončení stu-
dia na této škole dalších 10 
let pracovala, vedla semináře 
a podílela se na výzkumných 
úkolech. V letech 1990 a 1991 
byla zaměstnána jako podni-
ková ekoložka v ČKD – Elek-
trotechnika. Další pracovní 
zkušenosti získala na Minis-
terstvu privatizace a Fondu 
národního majetku, kde měla 
na starosti agendu odstra-
ňování ekologických zátěží. 
Od roku 2006 je zaměstnan-
kyní ČD – jako systémová 
specialistka pro agendu EU. 
Připravuje podklady pro žá-
dosti o dotace na projekty 
v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí.

Plány do budoucna
Upraveny budou povrchy chod-
níků a silnice a přibude zastávka 
pro příměstskou dopravu, čímž 
vznikne víceúčelový přestupní 
dopravní uzel. Počítá se i s revita-
lizací kašny, jejíž původní návrh 
a plastika pochází od Sylvy Laci-
nové-Jílkové. Po úpravách má při-
pomínat dlaň s růží vycházející 
ze znaku Ostravy. 

Přestože původní plány úpra-
vy přednádražního prostoru 
byly velkorysejší, i tak v něm do-
jde v dalších etapách k podstat-
ným změnám. V části Nádražní 
ulice přiléhající k Frýdlantským 
nástupištím má vyrůst nový ob-
jekt s kavárnou, vyhlídkovou 
věží a muzeem Camilla Sitteho, 
vídeňského architekta, který se 
významným způsobem zapsal 
do urbanistického vývoje ne-
jen Přívozu, ale i dalších měst-
ských částí Ostravy. Také má 
dojít k zprůjezdnění a propojení 
Wattovy ulice s okolím hlavního 
nádraží.

IVAN SKULINA

V pRáCI. Již téměř měsíc probíhají úpravy před nádražní budovou. Měs-
to Ostrava plánuje moderní a důstojně vyhlížející terminál. FOTO AUToR

Katalog osobních vozů Čd – 9. díl

Apee

Vůz řady Apee je čtyřnápravový osobní vůz 1. třídy se 
dvěma velkoprostorovými oddíly a sedadly v uspo-

řádání 2+1. Je určen pro vnitrostátní provoz i pro provoz 
v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h. Má 
upravené podvozky Görlitz V/Dunakeszi vybavené samo-
činnou tlakovou brzdou DAKO s kotoučovou brzdou. V rám-
ci modernizace byl dále dosazen centrální zdroj energie 
(CZE), teplovzdušný agregát a akumulátorové baterie no-
vého typu. Stávající podvozek typu Görlitz V byl modernizo-
ván. Během druhé rekonstrukce byla dosazena klimatizace, 
nový CZE, uzavřené WC, provedlo se přečalounění seda-
ček. Vozy získaly červeno-bílý nátěr, jsou vybaveny hlavním 
a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým 
vedením vn, vlakovým rozhlasem a kabelem UIC. 

Oddílů 2 Rozvor podvozku 2 500  mm

Míst k sezení 60 Délka skříně 24 200  mm

Váha vozu 
prázdný/obsazený

40/45 t Výška střechy 
od temene kolejnice

4 232  mm

Průměr styčné 
kružnice kola

920  mm Šířka skříně 2 883  mm

Typ vozu Číselná 
hodnota

Počet vozů Max. dovolená rychlost

Apee 61 54 10-70 10 160 km/h

Rekonstrukce Výrobce

1996–1997 (I. série)
2008 (II. série)

Movo Plzeň 
ŽOS Trnava
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partneři ibžd
pivní vlaky jezdí 
dva roky

Za dva roky od dubna 
2008, kdy vyjel histo-

ricky první vlak s plzeň-
ským pivem do Švédska, 
rozšířil Plzeňský Prazdroj 
export po železnici i na Řec-
ko, a dopravil tak po ev-
ropských kolejích 47 tisíc 
hektolitrů piva. Nahradil 
tak jízdu 345 kamionů přes 
celou Evropu. Vlaky nyní 
přepravují zhruba dvě tře-
tiny celého exportu Plzeň-
ského Prazdroje do těchto 
zemí. V případě exportu 
do Švédska se pivo odváží 
k nakládce kamiony do Do-
mažlic, pro Řecko pak 
do maďarské Šoproně. Pak 
už cestuje k zákazníkům že-
leznicí. Další zemí, do které 
míní v budoucnu Prazdroj 
exportovat pivo po kolejích, 
je Finsko a výhledově i státy 
Beneluxu. 

Správa dopravní cesty 
SŽDC v Olomouci úspěš-

ně využívá vyzískaný ma-
teriál z koridorových staveb 
při opravách a údržbě regi-
onálních tratí, příkladem 
může být nádraží v Bohu-
ňovicích na trati Olomouc 
– Uničov – Šumperk. Ve sta-
nici se využívají úrovňová 
nástupiště u dopravních ko-
lejí č. 1 a 2, přičemž nejpou-
žívanější je u první koleje. 
Zhruba po 20 letech provo-
zu se již plocha nástupiště 
začala deformovat. Správa 
tratí SDC Olomouc se proto 
rozhodla pro nápravu s vel-
mi výhodným využitím pů-
vodních nástupištních dílů 
ze stanice Červenka. 

Úprava přechodů mezi ná-
stupišti a zpevněných ploch 
před výpravní budovou nyní 
zajišťuje plynulejší napojení 
na příchody k nástupištím 
i přístupové cesty do obce. 
Práce proběhly během vý-
luk jednotlivých staničních 
kolejí od 6. do 20.dubna. 
Vždy byla vyloučena jen jed-
na z kolejí tak, aby staveb-
ní činnost měla minimální 
vliv na osobní dopravu.

Jednání oSžd 
v Kolíně

Ve dnech 25. až 28. květ-
na 2010 probíhá v ko-

línském hotelu Theresia 
významné jednání pracov-
ní skupiny přepravního 
práva II. komise OSŽD (Or-
ganizace pro spolupráci že-
leznic). Na tomto zasedání 
se sešli zástupci vybraných 
železničních správ a minis-
terstev dopravy, kteří jsou 
pověřeni zabývat se rozpra-
cováním Společných pod-
mínek uzavření přepravní 
smlouvy a odbavení cestu-
jících v mezinárodní pře-
pravě. V Evropě totiž nyní 
existují odlišné podmínky 
mezinárodní přepravy v ze-
mích bývalého východního 
bloku a v zemích západní 
Evropy. Některé postkomu-
nistické země se již přitom 
staly členy Evropské unie.

Jednání vede specialist-
ka komitétu OSŽD Ramute 
Barkeviciene z Litvy a účast-
ní se ho vedle představitelů 
generálního ředitelství ČD 
a MD ČR celkem 22 zástupců 
z Polska, Kazach stánu, Lit-
vy, Lotyšska, Ruska, Ukra-
jiny a Běloruska. Mimo 
vlastní práce na přeprav-
ních podmínkách připravili 
pořadatelé bohatý dopro-
vodný program, účastní-
ci jednání zavítají do Kutné 
Hory a také se svezou jed-
notkou řady 680 Pendolino.
 (jl, ski, roš)

oprava nástupiště 
v Bohuňovicích 

Kdyby se nejednalo 
o téma většinou 
tragické, dalo by se říci, 
že termín bezpečnost 
na železničních 
přejezdech je vděčným 
námětem pro 
nejrůznější studie, 
rozbory a pojednání.

dernějšími zabezpečovacími za-
řízeními staničními, traťovými 
i přejezdovými. 

Různé vymoženosti se nevy-
hnuly ani silničním vozidlům. 
Ta jsou vybavována systémy ABS, 
hlídáním jízdy v pruhu, některá 
dokonce umí sama nalézt vhodné 
místo a zaparkovat. Ani ten nej-
dražší a nejdokonalejší vůz však 
nedokáže sám bezpečně přejet že-
lezniční přejezd, dokonce žádný 
z jeho systémů nám neulehčí jíz-
du přes přejezd, neupozorní nás 
na jisté nebezpečí a na nutnost vě-
novat jízdě zvýšenou pozornost. 

Naopak nerozumným využí-
váním technických parametrů 
ozvučení vozu, telefonováním, 
byť prostřednictvím sady hands-
free, zaposloucháním se do hla-
su navigace se někteří řidiči sami 

Výsledkem zmíněných ma-
teriálů má být snížení ne-
hodovosti, resp. zvýšení 

bezpečnosti. Přitom statistiky 
dokazují, že zlepšení v této oblasti 
je zatím velmi pomalé. Dovolím 
si předložit na danou problema-
tiku svůj názor vyplývající z obec-
nějšího pohledu na věc. 

Úsporný název svádí 
k domněnkám
Zatímco se běžně užívají názvy 
jako silniční most přes řeku, dál-
niční nadjezd přes železniční trať, 
už sám úsporný název železniční 
přejezd svádí k domněnce, že pro-
blémy jsou vlastně jen na straně 
železnice. Přitom se jedná o kříže-
ní dráhy s pozemní komunikací. 
V souladu se zákonem o dráhách 
má jednoznačně drážní dopra-
va vždy přednost před dopravou 
na pozemní komunikaci. 

Toto zákonné ustanovení má 
logické a přirozené opodstatně-
ní. Brzdné možnosti kolejového 

vozidla jsou nepoměrně horší než 
u vozidla silničního. Při rychlos-
ti vlaku nad 100 km/hod pak činí 
zábrzdná vzdálenost okolo jedno-
ho kilometru. Předpokládám, že 
srovnání střetu fotbalového míče 
při razantně kopnuté penaltě se 
stojícím křehkým vajíčkem je 
z hlediska porovnání hmotností 
a rychlostí zcela adekvátní.

Technické vymoženosti 
nestačí
Od dob zřízení železničních pře-
jezdů několikanásobně vzros-
tl objem dopravy na pozemních 
komunikacích ve srovnání s do-
pravou na železnici. Technický 
pokrok navíc významně pozna-
menal jak vozidla železniční, 
tak silniční. Železniční tratě 
jsou navíc vybavovány stále mo-

přejezdy věcí nás všech

Původní výpravní budo-
va byla postavena v roce 
1949 a dlouhé roky slou-

žila svému účelu bez výrazněj-
ších stavebních úprav. Vzhledem 
k tomu, že je železniční stanice 
hojně využívána místními oby-
vateli a školní mládeží dojíždějí-
cí do několika škol ve Strážnici, 
přistoupil správce objektu v le-
tech 2004 a 2005 k rozsáhlejší 
opravě – rekonstrukci WC pro ve-
řejnost, úpravě veřejně přístup-
ných částí stanice a především 
opravě fasády.

Zde proběhlo velice úspěš-
né jednání s Městským úřadem 
ve Strážnici, jehož výsledkem 
bylo vyzdobení šambrán okolo 
oken a dveří tradičními lidový-
mi motivy typickými pro tuto 
oblast Moravského Slovácka. 
Zmíněnou část rekonstrukce fa-

RSM: železniční stanice Strážnice
Železniční stanice 
Strážnice se nachází 
na trati Hodonín – 
Veselí nad Moravou 
– Vrbovce, v těsné 
blízkosti hranice 
se Slovenskem.

NEJEN ZNAČKy. Na blížící se křížení silnice se železnicí mnohde upozorňují výrazné grafické prvky. FOTO MARTIN hARáK

zbavují možnosti věnovat patřič-
nou pozornost důležitým vněj-
ším podnětům, mezi něž patří 
i zvuková výstraha přejezdového 
zabezpečovacího zařízení. Želez-
niční přejezd je prostě místem se 
zvýšeným rizikem, jehož průjezd 
vyžaduje plné soustředění řidiče.

 
Prevence prioritou!
Zaměřme tedy pozornost 
na pro blematiku bezpečnos-
ti na železničních přejezdech 
na nedisciplinovanost řidičů, ne-
dodržování vyhlášky o silničním 
provozu, nedostatečnou zku-
šenost mladých řidičů, kterým 
usednutí za volant výkonných 
a rychlých automobilů obrazně 
přináší křídla. Vypadá to, že úro-
veň technických možností roste 
daleko rychleji než úroveň řidič-
ských schopností, sebeovládání 
a morálních vlastností člověka. 

Řidičům a chodcům, kteří po-
rušují předpisy z nevědomosti 
nebo nevěnují situaci dostateč-
nou pozornost a na přejezd vje-
dou nebo vstoupí, aniž si tento 
fakt plně uvědomují, je třeba po-
moci. V této problematice je stá-
le co vysvětlovat a zdůrazňovat. 
Prevence je evidentně na místě. 

Pro ty, kteří však předpisy po-
rušují vědomě a svoje rozhod-
nutí si plně uvědomují, existuje 
jedině tvrdá represe! Pokud trest 
ve formě pokuty či ztráty bodů 
hříšníka poučí, zisk nebude 
malý. I jediný lidský život přece 
za to stojí!  ZdENĚK TRNKA

sády provedly místní malérečky. 
Výsledek oprav byl velice půso-
bivý a nádraží se hned zařadi-
lo mezi reprezentativní objekty 
města Strážnice. Přednádražní 
prostor doznal dalších úprav i ze 
strany tamní radnice, například 
zpevněním povrchu asfaltových 
komunikací. Když k celkové si-
tuaci přidáme nepřetržitou péči 
staničních zaměstnanců o čisto-
tu a květinovou výzdobu, vyznívá 
výsledek velmi dobře.

Na jaře letošního roku přistou-
pilo RSM Brno k další, tentokrát 
drobnější úpravě na výpravní bu-
dově – opravě některých defektů 
na fasádě, vymalování čekár-
ny a opravě a obložení vstup-
ních dveří. Bylo natřeno přilehlé 
skladiště a drobných úprav se do-
čkala zeleň v okolí výpravní budo-
vy. Nádraží je i letos připraveno 
na bohatou turistickou sezonu, 
která má vyvrcholit folkovým 
Festivalem Slunce Strážnice v po-
lovině července.

Věříme, že se nám podaří udr-
žet nastavený vysoký standard 
tohoto nádraží i v dalších letech 
a výpravní budova bude dobře 
sloužit našim cestujícím.

LUBoMíR KřIVáNEK
Autor je ředitel RSM Brno.NyNí. Po úpravách ješte více vynikly lidové motivy. FOTO AUToR (2x)

dříVE. Fasáda staniční budovy vyžadovala drobné opravy. 

Rakovník
14. května

Dopoledne před devá-
tou hodinou v žst. 

Rakovník vykolejil při po-
sunu řídicí vůz 80-29.202-6 
na výhybce číslo 19b. Ško-
da byla předběžně vyčíslena 
na 20 tisíc Kč, událost šetří 
RIBŽD Praha.

Loučovice – Lipno
15. května

V  odpoledních hodinách 
mezi dopravnami Lou-

čovice a Lipno nad Vltavou 
se střetl na železničním 
přejezdu P6133, v km 20,012, 
osobní automobil Kia Rio 
s osobním vlakem 20910. 
Nikdo nebyl zraněn. Přejezd 
je zabezpečen výstražnými 
kříži. V čele osobního vlaku 
byla lokomotiva 210.059-2. 
Škoda byla předběžně vyčís-
lena na 75 tisíc Kč, událost 
šetří RIBŽD Plzeň.

Bruntál – Milotice 
17. května

Po půlnoci mezi žst. 
Bruntál a Milotice nad 

Opavou najel v km 66,300 
osobní vlak 3505 do spadlé-
ho stromu. Nikdo nebyl zra-
něn. Osobním vlakem byl 
motorový vůz 843.026-6. 
Škoda byla předběžně vyčís-
lena na 150 tisíc Kč. Událost 
šetří RIBŽD Ostrava.

Šluknov
17. května

Dopoledne v obvodu 
žst. Šluknov se stře-

tl na železničním přejezdu 
P3540, v km 8,971, osob-
ní automobil Škoda Felicia 
s osobním vlakem 2604. Ři-
dič automobilu svým zra-
něním na místě podlehl. 
Železniční přejezd je za-
bezpečen světelným zabez-
pečovacím zařízením bez 
závor. Osobním vlakem 
byla motorová jednotka Re-
gionova 814/914.109. Ško-
da byla předběžně vyčíslena 
na 270 tisíc Kč. Událost šetří 
RIBŽD Ústí nad Labem.

heřmánky
19. května

Po poledni mezi doprav-
nami Vítkov a Heřmán-

ky ujely po spádu podvozky 
ZPK56 ložené kolejnice-
mi do dopravny Heřmánky 
na kolej číslo 3, kde naje-
ly do stojícího motorového 
vozu 810.533-0. Při udá-
losti byl lehce zraněn za-
městnanec firmy pracující 
na vyloučené traťové ko-
leji. Škoda byla předběž-
ně odhadnuta na 250 tisíc 
Kč. Událost šetří RIBŽD 
Ostrava.

Nymburk
19. května

Za dvacetiletou praxi strojve-
doucího vím, že nejčastější 

důvod střetů je záměrná igno-
race výstražné signalizace pře-
jezdu. Na přejezdech s kříži je to 
ignorace blížícího se houkajícího 
vlaku. Teprve pak následuje ab-
sence sledování, zda je v činnosti 
signalizace, či se blíží vlak, větši-
nou v souvislosti s překročením 
rychlosti před i na přejezdu. Třetí 
příčinou je nevěnování se řízení. 
Důvod nerespektování před-
nostní jízdy vlaků vidím v celko-
vé psychice řidičů, masírovaných 

médii negativním obrazem vše-
ho na železnici. V našich pod-
mínkách by bylo nejefektivnější 
vynutit si dodržování silničních 
pravidel náležitou restrikcí za po-
rušení. Vysoké pokuty, body, 
odebírání řidičských průkazů, 
podmíněné i nepodmíněné tres-
ty za všeobecné ohrožení. České 
dráhy i Správa železniční doprav-
ní cesty by si měly vynutit toto 
i soudně. Na frekventovaných 
přejezdech je třeba prokazovat 
a odhalovat viníky kamerovými 
systémy.  pETR ČECh

NáZoR STRoJVEdoUCího

V  odpoledních hodinách 
v obvodu nymburské-

ho seřaďovacího nádra-
ží vykolejily při posunu dva 
prázdné nákladní vozy řady 
Laaeks na výhybce číslo 266. 
Škoda byla předběžně vyčís-
lena na 75 tisíc Kč. Událost 
šetří RIBŽD Praha.

(MirKo)
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EURoFIMA v krizi obstála

EUROFIMA byla založena 
20. listopadu 1956 na zákla-
dě Úmluvy o založení spo-

lečnosti EUROFIMA ze dne 20. 
října 1955, podepsané členskými 
státy, a Dodatkového protoko-
lu o zvláštních daňových výho-
dách švýcarské vlády. Její sídlo je 
v Basileji.

Existence do roku 2056
Původně byla EUROFIMA založe-
na na 50 let. Rozhodnutím val-
né hromady z 1. února 1984 bylo 
období její existence prodlou-
ženo na dalších 50 let do roku 
2056. Česká republika přistoupi-

la k Úmluvě EUROFIMA 26. čer-
vence 2002, České dráhy v ní drží 
jedno procento akcií.

Předmětem činnosti organiza-
ce EUROFIMA je podporovat roz-
voj železniční dopravy v Evropě 
a podporovat národní železniční 
podniky v úsilí o obnovu a moder-
nizaci železničních kolejových 
vozidel v osobní i nákladní do-
pravě. K tomu slouží zdrojování 
financí po celém světě a následně 
poskytování úvěrů s výhodným 
úrokem akcionářům na zákla-
dě agregovaného ratingu smluv-
ních států Úmluvy. Za úvěry ručí 
smluvní stát Úmluvy a zároveň 
je zárukou i samotné financova-
né vozidlo. To je i důvod, proč se 
na skříních vozidel po celé Evropě 
setkáváme s nápisem Eurofima.

Na počet vedou
nákladní vozy
Při hodnocení roku 2009 hlásí 
EUROFIMA navzdory dramatic-
kým turbulencím na světových 
finančních trzích kladné hos-
podaření, i když objem finan-
covaných ŽKV evropských 
železničních podniků meziroč-

Už více než půl 
století existuje 
Evropská společnost 
pro financování 
železničních 
kolejových vozidel 
(EUROFIMA), jejímiž 
akcionáři a zároveň 
zákazníky jsou národní 
železniční podniky.

cargo slovensko
Tragická nehoda 
na Spiši

Ve Spišské Nové Vsi se 
ve čtvrtek 1. dubna sta-

la tragická nehoda, kdy se 
přímo ve stanici srazila ná-
kladní článková lokomoti-
va řady 131 společnosti ZSSK 
Cargo se stojícím osobním 
vlakem. Na místě zahynuli 
tři železniční zaměstnanci, 
dvacet lidí bylo zraněných. 
Při nárazu vykolejil jednou 
nápravou jeden vůz osob-
ního vlaku, který směřoval 
do Košic. Lokomotiva ZSSK 
Cargo jela na zkušební jíz-
du a z dosud neznámých 
příčin narazila do osobní-
ho vlaku.

Společnost ČD Cargo pa-
tří mezi největší odbě-

ratele elektrické energie 
v České republice. Za úče-
lem snížení nákladů v této 
oblasti vyhlásil dopravce ve-
řejnou zakázku na vyba-
vení lokomotiv elektrické 
trakce zařízením pro měře-
ní spotřeby elektrické ener-
gie a dodání informačního 
systému pro energetický 
dispečink ČD Cargo. Veřej-
ná zakázka byla vyhlášena 
na konci února 2010 formou 
jednacího řízení s uveřej-
něním. Termín pro před-
ložení nabídek je stanoven 
na 11. června 2010.

Měření spotřeby
u 331 hnacích vozidel
Primárním cílem nadli-
mitní veřejné zakázky je 
měření spotřeby elektric-
ké energie hnacích vozidel. 
Předmětem zakázky je po-
žadavek na vybavení 331 vo-
zidel zařízením pro měření 
spotřeby elektrické energie 
a zároveň dodávka nezbytné 
aplikační podpory pro cent-
rální energetický dispečink 
společnosti.

V průběhu následujících 
dvou let by měl dodavatel 
zajistit osazení vybraných 
hnacích vozidel měřicím 
zařízením, jehož součás-
tí budou následující základ-
ní prvky:
• elektroměr,
• rozvaděč elektroměru,
• snímače proudu,
• snímače napětí,
• komunikační část 

(komunikační jednotka, 
anténa GSM/GPS),

• další příslušenství 
(kabeláž, mechanické 
zařízení apod.).

LCD monitory 
na stanoviště
Všechna měřicí zařízení bu-
dou schopna komunikovat 
s energetickým dispečin-
kem společnosti pomocí 
technologie veřejných mo-
bilních operátorů GSM/
GPRS. Komunikační sys-
tém bude možné v budouc-
nu doplnit o modul GSM-R, 
který je již na některých tra-
tích zaváděn. Vyhodnocová-
ní spotřeby elektřiny bude 
prováděno jak na elektro-
měru v hnacím vozidle, tak 
zejména s využitím dat ulo-
žených v centrální databá-
zi. Stěžejním východiskem 
pro zakázku je uznání měři-
cích zařízení a naměřených 
dat o spotřebě trakční ener-
gie provozovatelem energe-
tické distribuční soustavy, 
resp. dodavatelem elektřiny.

Součástí dodávky má 
být také osazení stanovišť 
strojvedoucího standardi-
zovanými LCD displeji. Ty 
budou rovněž instalovány 
do 21 hnacích vozidel, která 
již mají namontována za-
řízení pro měření spotřeby 
elektřiny. Dodávka a mon-
táž LCD displejů by měla 
být realizována stejně jako 
dodávka a montáž měřicích 
zařízení do konce roku 2012.

Instalované displeje by 
měly nabídnout kromě sle-
dování spotřeby elektrické 
energie také další aplikace 
pro strojvedoucí. Součástí 
zakázky je dále proškolení 
zaměstnanců ČD Cargo pro 
montáž a obsluhu měřicích 
zařízení a LCD displejů. 

ZdENĚK VĚTRoVEC

Slovenskem jel
první retrofotovlak

Koncem března byl vy-
praven úplně poprvé 

mimořádný retrofotovlak 
R31089, vedený Brejlovcem 
754.054. Vlak absolvoval 
trasu ze Zvolena přes Ban-
skou Bystrici a Červenou 
Skalu do Mlynků a zpět. 
Brejlovec v původním retro 
celočerveném nátěru, včet-
ně žluté hvězdy na čele, byl 
oficiálně pokřtěn ve Zvo-
lenu a dostal jméno Vašo 
na památku strojvedoucího 
Václava Hevery, který s tou-
to lokomotivou jezdil tak-
řka třicet let a akce se již 
bohužel nedožil. Celá akce 
se stala dostaveníčkem fa-
noušků železnice.

(mh)

ně poklesl o 55 procent na 1,8 
mld. švýcarských franků (cca 
32 mld. Kč). EUROFIMA loni 
uzavřela 15 smluv s 8 akcionáři 
na financování investičních vý-

dajů spojených s 32 dieselovými 
lokomotivami, 148 elektrickými 
lokomotivami, 40 dieselovými 
vozy, 221 elektrickými motoro-
vými vozy, 580 vloženými a ří-

dicími vozy, 13 osobními vagony 
a 1 472 nákladními vagony. Nej-
větší objem úvěrů v hodnotě 
téměř 700 mil. CHF čerpaly špa-
nělské RENFE, s velkým odstu-
pem následované švýcarskými 
SBB (300 mil. CHF) a belgický-
mi SNCB (217 mil. CHF). Celko-
vé úvěrové zatížení společnosti 

představovalo ke konci loňského 
roku 32 mld. CHF, z čehož největ-
ší částku mají francouzské SNCF 
(5,1 mld. CHF) před italskými FS 
(4,9 mld. CHF) a španělskými 
RENFE (3,9 mld. CHF). 

Celková aktiva organizace 
EURO FIMA se loni snížila o 8 pro-
cent na 37,4 mld. CHF. Čistý zisk 
organizace 50,8 mil. CHF je me-
ziročně lepší o 4,8 procenta. Pri-
mární příčinou vyššího zisku 
bylo dosažení meziročně o 7 pro-
cent lepšího kladného salda mezi 
výnosovými a nákladovými úro-
ky a snížení administrativních 
nákladů organizace o 15 procent 
na 7,5 mil. CHF. O 43 procent po-
klesly i náklady spojené s ex-
terním auditem hospodaření. 
EUROFIMA loni zaměstnávala 
28 pracovníků. 

Akcionáři odsunuli
investiční záměry
Výše loni nasmlouvaných finanč-
ních zdrojů meziročně pokles-
la o polovinu na 4,2 mld. CHF. 
Objem financí získaných v roce 
2009 z dluhopisů na kapitálo-
vých trzích pak poklesl o 42 pro-
cent na 2,3 mld. CHF. Celková 
hodnota dluhopisů činila v závě-
ru roku 24,5 mld. CHF. Důvodem 
snižování je jak opatrnost samot-
né organizace v probíhající krizi, 
tak i individuální rozhodnutí že-
lezničních podniků odsunout 
investiční záměry. Loni EURO-
FIMA vstoupila na eurový trh 
a umístila na něm nové dluhopisy 
v hodnotě 500 mil. eur, záhy na-
výšené na 700 mil. eur, se splat-
ností v roce 2021. Na „domácím“ 
trhu švýcarských franků umís-
tila nové dluhopisy v hodnotě 
270 mil. CHF. Ratingové agentu-
ry potvrdily loni své nejvyšší dlou-
hodobé kreditní hodnocení AAA 
a Aaa se stabilním výhledem. 
V zájmu udržení dlouhodobé sta-
bility počítá letos EUROFIMA 
s dalším snížením celkového za-
dlužení. RoMAN ŠTĚRBA

řAdA 380. Mezi vozidla financovaná z úvěrů patří i univerzální 
třísystémová lokomotiva ŠKODA.  FOTO MIChAL MáLEK

největší objeM 
úverů čerPaly 
loni šPanělSké 
dráhy renfe.

Čínské lokomotivy 
do Běloruska

Krize znamená posun 
zpět o čtyři roky

Odstraňování sněhu 
z kolejí vázlo

Investiční program 
má být dodržen

Napříč Německem
třikrát týdně 

Na Mallorce se chystá 
elektrizace sítě

Cestující dávají 
přednost letadlům

Retrack u zrodu linky 
Kolín n. R. – Györ

Cargo v Itálii nemá 
prioritu

Společnost SBB Car-
go uzavřela účetní 
rok 2009 se ztrátou 
62,5 mil. švýcar-

ských franků (CHF). 
Podnik dosáhl za loňský rok 
v mezinárodním obchodu hos-
podářský výsledek o patnáct pro-
cent nižší než v roce 2008. Nižší 
byla také vnitrostátní přepra-
va vozových zásilek, a to o devět 
procent. Nejsilněji byly u SBB 
Cargo postiženy přepravy oceli 
a hutního průmyslu, kde došlo 
k propadu až o polovinu, kombi-
novaná přeprava poklesla o čtr-
náct procent.

Běloruské železnice se 
stávají jedním z prv-
ních dopravců na ev-
ropském kontinentu, 

který bude provozovat 
vozidla vyrobená v Číně. V závěru 
dubna letošního roku byl potvr-
zen kontrakt mezi Běloruskými 
železnicemi a čínskou firmou 
CNR Datong na dodávku dva-
nácti dvoudílných nákladních 
elektrických lokomotiv napáje-
ných střídavým napětím 25 kV 50 
Hz. Nová vozidla budou mít vý-
kon 9,6 MW, maximální rychlost 
120 km/h a utáhnou vlak o hmot-
nosti až 7,5 tisíce tun.

Hospodářská krize 
vrhla kombinovanou 
dopravu o čtyři roky 
zpět. Na dopravní ob-

jem dosažený v roce 
2008 se dostane teprve v letech 
2013 nebo 2014. Tuto prognózu 
učinil Maurizio Castelletti, ve-
doucí oddělení železniční dopra-
vy v Evropské komisi. Předseda 
společenstva UIRR Rudi Colle 
uvedl, že pomoc z krize nezbyt-
ně vyžaduje větší pružnost drah 
při anulování rezervovaných 
tras. Kromě toho je třeba posílit 
podpůrné programy z prostředků 
od EU a členských států.

Dopravu ve Švédsku 
letos komplikova-
lo extrémní zim-
ní počasí. Především 

na železnici docházelo 
z výpadkům, jež vedly u zákazní-
ků k narušování výroby a složi-
tostem v zásobování. Seřaďovací 
nádraží Hallsberg a Göteborg mu-
sela být několikrát uzavřena, 
protože po přívalech sněhu ne-
byly koleje a výhybky průjezdné. 
Provozuschopnost muselo zajiš-
ťovat vojsko. Odpovědný správce 
infrastruktury – Banverket – byl 
požádán, aby přepracoval plány 
nasazení i zdrojů.

Přes hospodářskou 
krizi a pokles obratu 
zboží nechce Lotyš-
sko provést škrty v in-

vestičním programu 
pro dráhu, který platí pro obdo-
bí 2008–2013. Na prvním místě je 
sanace infrastruktury koridoru 
východ-západ, který hraje rozho-
dující roli v přepravě se SNS, ze-
jména s Ruskem. Loni poklesl 
přepravený objem státních drah 
LDz Cargo oproti předchozímu 
roku o 4,2 procenta na 53,7 mil. 
tun. Zejména silný pokles byl 
v exportu, kde šlo o ztrátu ve výši 
16,2 procenta.

Společnost TX Logistik 
nabízí od 12. dubna 
nové spojení kontej-
nerovým vlakem mezi 

Hamburkem a Frank-
furtem nad Mohanem. Nejprve 
třikrát týdně bude zajišťováno 
železniční spojení ze tří velkých 
kontejnerových terminálů Bur-
chardkai, Eurokombi a CTA v se-
veroněmeckém hansovním 
městě do terminálu Wincanto-
nu, který se nachází ve frankfurt-
ském Osthafenu. Vedení vlaku 
převzala soukromá dráha boxX-
pres.de, v níž má TX podíl spolu 
s dalšími společníky.

Baleárská zemská vlá-
da chce do konce roku 
2012 elektrizovat 
všechny železniční 

tratě na Mallorce. Prá-
ce začnou nejdříve mezi hlavním 
městem Palmou a Incou, pozdě-
ji budou elektrizovány všechny 
tratě v celkové délce 84 km. Prá-
ce probíhají především v noci, 
aby se minimalizovalo naruše-
ní pravidelné dopravy. Změna 
trakce má eliminovat škodlivé 
výfukové plyny a také urychlit 
jízdní doby tamních vlaků. Ná-
klady na elektrizaci by měly do-
sáhnout 42 mil. eur.

Kvůli zrušení řady vla-
ků na trati Moskva 
– Petrohrad, nahra-

zených luxusními 
vysokorychlostními 

jednotkami Sapsan, ztratily Rus-
ké železnice (RŽD) až čtvrtinu 
původního počtu cestujících. 
V prvních třech měsících letoš-
ního roku přepravila společnost 
RŽD mezi oběma největšími rus-
kými městy 957 tisíc osob, což je 
o 26 procent méně než za srov-
natelné období loňského roku. 
Rychlovlaky Sapsan cestuje pře-
vážně movitější klientela, na ty 
chudší zbývají nyní letadla.

Evropský drážní roz-
vojový projekt Reor-
ganizace dopravních 
sítí pokrokovou kon-

cepcí železniční ná-
kladní dopravy (Retrack) se 
zasloužil o uvedení do provozu 
další mezinárodní linky. Od po-
čátku března jezdí jednou týdně 
nákladní vlak mezi německým 
Kolínem n. R. a maďarským 
Györem a opačně. Dopravuje 
díly pro autoprůmysl a dále ze-
mědělské a chemické produkty. 
Vlak vede vícesystémová loko-
motiva, která odstraňuje zdrže-
ní na hranicích.

Italské státní železni-
ce (FS) neustále sni-
žují objem nákladní 
dopravy. Trenitalia 

nepovažuje nákladní 
přepravu za výdělečně schopnou 
a stále více se zaměřuje na osob-
ní dopravu s akcentem na vyso-
korychlostní vlaky. Jde současně 
i o vládní politiku. Od počátku 
dubna je například přeprava ne-
bezpečných věcí v Itálii povolena 
pouze v ucelených vlacích, což 
poškozuje malé dopravce. Oče-
kává se, že stejné pravidlo začne 
platit pro celý segment nákladní 
přepravy. (sh, peř, kla)

krátké zprávy ze světa
Záporné výsledky 
SBB Cargo 

CITy ELEFANT. Poté, co se ČD staly akcionářem EUROFIMA, pou-
žily část získaných financí i na nákup nových příměstských vlaků. 

ZSSK. Podobnou cestou obnovy jdou i na Slovensku.  FOTO AUToR (2x)

SPolečnoSt Má 
za Sebou už více 
než Půl Století 

exiStence. 

Menší spotřeba 
elektřiny
ČD Cargo chce 
dosáhnout úspor při 
nákupu a optimalizaci 
odběru elektřiny 
pro hnací vozidla. 

Železniční společnost Slo-
vensko (ZSSK) připra-

vuje na letošní léto nejen 
lacinější cestování vlakem, 
ale současně i možnosti od-
počinku a objevování krás 
a historie Slovenska. No-
vinkou roku 2010 jsou ta-
rifní nabídky Vlak a vláčik 
mini, Vlak a Tatry mini, 
Vlak a Vrátna mini a Vlak 
a Aquacity. Tyto nabídky 
jsou určeny především rodi-
nám s dětmi nebo menším 
skupinám.

Letní nabídky 
pro zákazníky 



21/2010INZERCE A SERVIS6

VydáVAJí České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 | Vychází každý čtvrtek. | e-mail: zeleznicar@cd.cz | www.cd.cz/zeleznicar | přEdSEdA REdAKČNí RAdy: Jiří Havlíček
ŠÉFREdAKToRKA: Sandra Chvojková | VEdoUCí REdAKToR: Pavel Tesař | AdRESA REdAKCE (MíSTo VydáNí): Železničář, České dráhy, a.s., generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. | REdAKTořI – TEL. 972 233 091
hAVířoV – TEL. A ZáZN. 972 751 478 | TEChNICKá REdAKToRKA: Ivona Hybrantová (Hybrantova@gr.cd.cz) | oBJEdNáVKy INZERCE A přEdpLATNÉho: Eva Balíková, tel. 972 233 090, e-mail: Balikova@gr.cd.cz | UZáVĚRKA INZERCE ve čtvrtek ve 12 h.
hoNoRářE dopISoVATELůM se zasílají měsíčně bankovním převodem. Nemohou však být vyplaceny, pokud autor nesdělí redakci adresu, rodné číslo a číslo účtu. | Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
VydAVATELSKý SERVIS ZAJIŠťUJE GRAND PRINC, spol. s r. o. | Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 6680 ze dne 4. 2. 2003 | ISSN 0322-8002

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.

• Bulharsko – vlakem do Burgasu, k pobytům prodáme přímá 
zpáteční lůžka a lehátka

• Pomorie: Penzion Sisa*** a hotel Bílý dům**, 
ceny od 2 500 Kč/os. ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní,
děti 2–12 let 50% slevy, cena zahrnuje 7 nocí se snídaní.

• Soukromé byty a apartmány – nástupy a délka pobytů podle 
přání klientů!

Slunečné pobřeží
• Hotel Regina*** od 3 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let v doprovodu 

2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva. Cena zahrnuje 
7x ubytování se snídaní.

• Hotel Trakia Garden *** od 4 500 Kč/os., jedno dítě 2–12 let 
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva. 
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.

• Hotel Tia Maria *** od 4 600 Kč/os., jedno dítě 2–12 let 
v doprovodu 2 dospělých osob ZDARMA, druhé dítě 50% sleva. 
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí.

Příplatky: transfery 480 Kč dospělá osoba, dítě 240 Kč, zpáteční lůžka 
nebo lehátka T4 1 550 Kč/os., lehátka T6 1 200 Kč/os.

Německo – Hotel IFA Shöneck – ze Sokolova vlakem až k hotelu!
• Dny na zkoušku, cena 2 690 Kč/dospělá osoba zahrnuje: 2 noci 

v hotelových pokojích s vlastním soc. zařízením, TV, tel., 2x 
polopenzi – bohaté bufety včetně dětského koutku, 2x volný vstup 
do tropického Aqua World bez přerušení, 1x volný let vesmírnou 
stanicí Space Station (od 6 let). 1–2 děti do 14 let v doprovodu 
dvou dospělých osob ZDARMA. Nabídka platí pro období 15. 
5.–25. 6. nebo 31. 10.–26. 11.

• Hit prázdnin, cena 5 490 Kč/os. zahrnuje: 3 noci, 3x polopenzi 
– bohaté bufety včetně dětského koutku, 1x chladný letní 
drink v Holiday baru, 3x volný vstup na 2 hodiny do tropického 
zážitkového koupaliště Aqua World, 1x volný let vesmírnou stanicí 
Space Station (od 6 let), 1x lezení v lezeckém a lanovém centru 
v lese Schöneck (od 5 let). 1–2 děti do 12 let v doprovodu dvou 
dospělých osob ZDARMA, 13–14 let sleva 30 % z ceny dospělé 
osoby. Ceny platné pro období 27. 6.–9. 9. 2010.

Nepřehlédněte naše akce
Slovensko
• Velký Meder, Penzion Rozália, přímo proti termálnímu 

koupališti – Buď fit 3 noci/5 nocí: cena 2 870/4 700 Kč/os. 
ve dvoulůžkovém pokoji zahrnuje: 3/5 nocí, 3/5x polopenzi, 
3/5 vstupů na termální koupaliště s jedním přerušením denně, 
1x relax. masáž, 10% slevový poukaz na konzumaci v samoobslužné 

restauraci a baru na koupališti, místní poplatek. Nástupy podle 
volné kapacity hotelu. Ceny jsou platné do 30. 6.

• Penzion Rozália – letní pobyty sobota–sobota v termínu 
29. 6.–4. 9., cena 4 750 Kč/os. zahrnuje: 7 nocí a 7x polopenzi, 
parkování u penzionu.

• Hotel Park – Dudince – Hokovce 9.–12. 6./21.–24. 7. 
Cena 2 990/3 250 Kč/os. zahrnuje: 3 noci v plně obsazeném 
dvoulůžkovém pokoji s balkonem, TV, tel., 3x plnou penzi 
(snídaně švédské stoly) 4 procedury, volný vstup do hotelových 
bazénů (krytý a venkovní), saunu ve čt a so 16–18 h.

• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží 
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní 
hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV, balkon. 
Cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč 
ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.

• Studio Lomnica – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, garsoniéra 
v blízkosti žel. stanice pro 2–3 osoby s vlastním soc. zař., lednicí, 
mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Cena 2 680 Kč za osobu 
a 7 nocí. 

• Seniorské pobyty ve Vysokých Tatrách – hotely Hutník II. 
od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč, Baník od 3 660 Kč, Urán od 3 280 Kč.
Ubytování je vždy v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV. Všechny 
ceny jsou za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit.

ČR 
• Liberec – hotel Babylon **** prodloužena akce dítě do 14 let 

v doprovodu dospělé osoby zdarma! Cena 2 690 Kč zahrnuje: 
2 noci, 2x polopenzi (bufet), neomezený pobyt v aquaparku, 
lunaparku, iqparku, pobyt ve VIP Sauna Afrikana (sauna, vířivka, 
vyhřívané lůžko) ve stř a v pá, více viz www. cdtravel.cz/lasty 
a novinky. Cena platí do 30. 6.

• Poděbrady – hotel Tlapák **** Seniorský pobyt – neděle–pátek, 
cena 4 690 Kč/os. zahrnuje 5 nocí, polopenzi, 10 procedur, 
1x lékařské vyšetření, 2x odpolední kávu se zákuskem, sleva platí 
do 30. 6.

• Hotel Lovecká Mumlava, Harrachov, Krkonoše – LETNÍ SLEVA 
– ubytování ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením 
a TV. Polopenze formou bufetu. Cena za osobu za 7 nocí je 2 695 Kč, 
dítě 2–6 let 15% sleva, dítě 6–12 let 10% sleva. 

• Hotel Fogl – Nová Bystřice, Česká Kanada, ubytování v 2lůžkových 
pokojích s možností 1 přistýlky a vlastní terasou, cena za osobu 
a noc se snídaní a místním poplatkem 480 Kč. Minimální délka 
pobytu 2 noci. Na místě lze dokoupit další stravu – vyhlášená 
kuchyně.

• Hotel Bohmann – Babylon, Chodsko – ubytování v 1 až 3lůžkových 
pokojích s vlastním soc. zařízením, TV-SAT a WiFi, vlastní 
venkovní bazén s protiproudem, nedaleko přírodní koupaliště 
Babylon, tenisové kurty pro ubytované zdarma. Cena za osobu 
a 6 nocí 3 660 Kč obsahuje ubytování s polopenzí.

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
email: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz, 
www.cdtravel.cz/lasty

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

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 mimo sezóny 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 mimo sezóny 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 mimo sezóny 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.

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
Informace SK – ústředí
Tel.: 00421 903 311 652, 
00421 263 822 136
e-mail: 
solemarepost@gmail.com
www.solemare.szm.sk

doVoLENá
Cestovní kancelář H-Tour
nabízí (u všech zájezdů slevy 
pro děti):
Č. Hora – Sutomore 
od 3 990–5 890 Kč
2–4lůž.studia: WC+sprcha, 
mini KK, klima, lehátka, 
10–13denní zájezdy 
--------------------------------------
Bulharsko Sozopol, 
penzion Ruska 
13/14denní zájezdy, 
4 790–6 190 Kč
2–4lůž. pokoje/apartmá: 
WC + sprcha, mini KK, 
balkon, transfer, lehátka
--------------------------------------
Řecko – Paralia, 
penzion Lilalo
13/14denní zájezdy, 2–4lůž.
studia, lehátka, transfer aj., 
4 800–6 990 Kč
--------------------------------------
Ubytování: 
Itálie–Lido Adriano 
Rez. Giotto, 5 780–19 100 Kč/ 
/apt. 5 os., 7 nocí, spotřeby 
energií, povlečení 
--------------------------------------
04.–14.10. Jordánsko + Sýrie 
letecky vč. tax, 
9 noclehů + snídaně, 
od Hamá po Wádí Ram, 
cena 29 990 Kč
--------------------------------------
tel/fax: 581 614 552, 
607 611 998
možno do 20 hod., 
www.2-dovolena.cz 
e-mail: ckhalma@seznam.cz

doVoLENá 2010
3 2 1 ESCAPE. 
CK Lenka Jandošová
Dominikánská 1,
301 00 Plzeň.
Všechny destinace dostupné vlakem.
Hotely s polopenzí – cena: os./týden. 
APT s kuchyňkou bez stravy – cena:
APT/týden.
AKČNÍ NABÍDKY – 
velké slevy!
ISCHIA
3* Aragonese 5 590 Kč, 
12. 6.–19. 6.
2* Gelsomino 5 590 Kč, 
3. 7.–10. 7., 10. 7.–17. 7.
ŠPANĚLSKO
3* Haromar 4 890 Kč, 
4. 9.–11. 9.
3* hotely od 2 990 Kč/týden 
v období: 29. 5.–18. 6.
KOMPLETNÍ NABÍDKA 
AKČNÍCH CEN u našich 
prodejců!
SKVĚLÁ NABÍDKA PRO 
SKUPINY! ŠPANĚLSKO!
minimálně 10 pokojů,
týden s polopenzí od 2 690 Kč!
VLAKOVÉ ZÁJEZDY
ISCHIA – Termální ráj, 
10. 9.–19. 9., 7 390 Kč
Costa del Sol a perly 
Andalusie, 
13. 10.–24. 10., 9 590 Kč
Polsko – Lodě na kolejích, 
27. 7.–1. 8., 4 990 Kč
Řím – věčné město, 
6.10. – 10.10., 3 990 Kč
POBYTY U MOŘE
ŘECKO – OSTROV ANDROS
APT 2–3 os., 7 600 Kč,
3* luxusní hotel Perrakis, 
8 750 Kč
ITÁLIE
OSTROV ISCHIA
3* Baia Verde, 7 550 Kč
3* Corona, 7 990 Kč
PALMOVÁ RIVIERA
Rimini: 3* Niagara, 6 550 Kč
Pesaro: 3* Rex, 6 550 Kč
Rimini: APT 4 os., 7 450 Kč
San Benedetto: 
APT 3 os., 4 690 Kč
KALÁBRIE
Diamante:
2* Cristina, 6 590 Kč
Capo Vaticano: 
3* La Bussola, 7 390 Kč
Scalea: APT 4 os., 4 890 Kč
Praia a Mare:
APT 2 os., 5 590 Kč
Capo Vaticano: 
APT 5 os., 9 990 Kč 
Tropea: APT 2 os., 4 990 Kč
Sellia Marina: 
APT 3 os., 4 890 Kč
APULIE – SALENTO
Gallipoli: APT 2 os., 3 590 Kč 
SICÍLIE
Portorosa: APT 2 os., 6 650 Kč
Brolo: APT 2 os., 8 990 Kč
Taormina: penzion 
720 Kč/os./noc se snídaní
ŠPANĚLSKO – 
KATALÁNSKO
3* Rosa Nautica, 4 190 Kč
4*Luna Club, 5 950 Kč
3*Catalonia, 4 190 Kč
3* Villa, 5 850 Kč
Kompletní informace o naší 
celkové nabídce a všech 
akcích najdete v našem 
katalogu a na letácích, 
které Vám rádi zašleme.
KONTAKT: 
tel: 377 917 476, 774 569 321,
e-mail: 
321Escape@321Escape.cz,
www.321escape.cz

pENZIoN SAVoy
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Rodinný penzion pořádá 
v červnu týdenní pobyty 
pro důchodce. Cena 
s polopenzí 2 499 Kč. 
Soc. zař. a televize
na pokoji. Klidné prostředí
v okolí penzionu láká 
k procházkám, pstruhový
potok přímo pod penzionem.
Vaše zvířecí miláčky 
ubytujeme zdarma.
Tel.: 483 381 091,
mob. 737 187 001.

TáBoRy pRo dĚTI Z Čd 
• Můj první tábor 6–8 let 

(i předškolní)
• s celotáborovou hrou 8–15 let
• Adventure Camp pro mládež 

15–18 let
• tábory u moře – Chorvatsko, 

Itálie 8–16 let.
• tábory s koňmi, Harry Potter 

a další.
Žádejte příspěvek z FKSP
Tel.: 603 172 380, 222 782 931, 
www.ckeso.cz, info@ckeso.cz

S NáMI NA VodU
Kam na prázdniny, 
na dovolenou nebo jen volný 
víkend s rodinou či přáteli?
Kontaktujte nás a pojeďte 
s námi na vodu!
Půjčovna lodí Rikosport 
Vám nabízí odolné 
plastové kanoe Vydra 
včetně veškerého 
příslušenství 
a samozřejmě i dopravy 
za velmi příznivé ceny!
Kontaktujte nás na tel: 
723 316 606 nebo
728 758 314, nebo 
na rikosport@seznam.cz
www.rikosport.cz

VýMĚNA
Vyměním byt 2 + 1 
v Ostravě za drážní domek 
kdekoliv, i v horším stavu, 
nebo rozdíl doplatím.
Tel. 739 655 274.

Mistrovství v otáčení lokomotivy

Na trať se chystala chlouba 
nedalekého depa ve Valaš-
ském Meziříčí – parní lo-

komotiva 433.002. Stalo se tak 
v rámci tradiční akce Napříč Va-
lašským královstvím na strážní 
hrad Brumov, kterou pořádalo 
KCOD Zlín ve spolupráci s občan-
ským sdružením Kroměřížská 
dráha a Valašskou společností 
historických kolejových vozidel. 

Terčíky pomáhají i při 
nostalgických jízdách
Parní lokomotiva však nebyla je-
diným hnacím vozidlem na vla-

Dým a pára valící 
se z nástupiště 
nádraží v Rožnově 
pod Radhoštěm 
dávaly ráno v sobotu 
1. května tušit, že 
se chystá zajímavá 
nostalgická jízda.

ku. Na konci soupravy dnes již 
historických vozů řady Bix vypo-
máhala muzejní motorová loko-
motiva T 466.0007. Během jízdy 
se umoudřilo počasí a ve Valaš-
ském Meziříčí, Vsetíně nebo 
Horní Lidči přistupovali cestují-
cí v hojném počtu. Prodej jízde-
nek a jejich kontrolu zajišťovali 
průvodčí z Volného sdružení příz-
nivců historie železnice (VSPHŽ). 
„Pořadatel nás požádal o dodání 
vlakového personálu ve stejno-
krojích ČSD vzor 1954. Uniformy 
průvodčích tak korespondují ne-
jen s vozy zařazenými v soupravě, 
ale především se vzhledem par-
ní lokomotivy 433.002,“ vysvět-
lila místopředsedkyně VSPHŽ 
Ludmila Petrželová. 

Podle jejich slov je na velmi 
vysoké úrovni dlouhodobá spo-
lupráce s Českými drahami. 
Kladně hodnotí například zave-
dení nových návěstních terčíků 
pro vlakové čety ČD. „Používání 
těchto pomůcek výrazně zvýši-
lo bezpečnost při výpravě nejen 

pravidelných vlaků, ale také těch 
nostalgických. V případě jízdy 
zvláštního vlaku máme zpravi-
dla na každém voze svého prů-
vodčího. Před odjezdem vlaku 
se pohybuje okolo soupravy velké 
množství osob ve stejnokrojích 

a strojvedoucí může být snad-
no uveden v omyl. Návěst daná 
terčíkem toto nebezpečí zcela 
odstranila.“ 

Z nutnosti se stala zábava
Při minulých ročnících nostal-
gické akce v Brumově prázdná 
souprava zpravidla pokračova-
la do stanice Bylnice, odkud se 
po otočení lokomotivy a nezbyt-
ném posunu vracela odpoledne 
zpět. Zdánlivě banální otočení 
lokomotivy na ruční točně však 
inspirovalo pořadatele k zajíma-
vému nápadu: Povýšit tuto dříve 
rutinní činnost na soutěžní klá-
ní a zorganizovat první mistrov-
ství světa v otáčení lokomotivy. 
Byla stanovena pravidla a násled-
ně zřízeny internetové stránky. 
Přihlášky přijímala i obsluha bu-
fetového vozu přímo během jízdy 
vlaku. Celkový počet dvojic dosá-
hl čísla 15, přičemž dvě reprezen-
tovaly sousední Slovensko, což 
dodalo soutěži skutečně mezi-
národní charakter. 

Vítězná dvojice Libor Kvapil 
a Jaroslav Řehák. FOTO M. BoJdA

Pořadatelé nejprve ukázali ob-
sluhu zařízení a otočení loko-
motivy o několik stupňů. Každá 
soutěžní dvojice pak předvedla 
své umění před zraky rozhodčích, 
v jejichž řadách byl i komisař 
z pelhřimovské agentury Dobrý 
den. Z vítězství se díky času 1 mi-
nuta 17 vteřin mohli radovat Li-
bor Kvapil a Jaroslav Řehák. Druzí 
byli Jan Bula a Jan Vejmělek, jimž 
trvalo otočení o sedm sekund po-
maleji, třetí místo obsadili Mar-
tin Urban a Jan Slováček. Vítězové 
následně převzali poháry z rukou 
hejtmana Zlínského kraje Stani-
slava Mišáka. Nejlepší čas byl 
zapsán do české knihy rekordů. 
V kategorii žen zvítězily Jitka Kva-
pilová a Naděžda Růžičková s vý-
konem 2 minuty 10 vteřin. 

Po skončení soutěže byl vypra-
ven zvláštní vlak sestavený z mo-
torové lokomotivy T 466.0007 
a dvou vozů řady Bix, který pře-
pravil cestující do Brumova, kde 
proběhl další kulturní program. 

MARIE VESELá

pRoNAJMU
chaloupku na Šumavě – 
Hartmanice. 2+1 
(WC, koupelna, zahrada) –
týdenní turnus, foto zašlu
na vyžádání @. tel. 721 546 184 
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Jsem vaší pravidelnou ces-
tující na trase Trutnov – 

Hostinné. Dne 13. května 
jsem jela vlakem Sp 1867. 
V Trutnově do nás na pře-
jezdu i přes fungující sig-
nalizaci vrazil osobní vůz. 
Seděla jsem v předním voze 
a krve by se ve mně nedo-
řezal. Chtěla bych vyjádřit 
dík, obrovský obdiv a uzná-
ní posádce vlaku, která se 
zachovala naprosto profesi-
onálně, okamžitě jednala 
a ani na malou chvilku ne-
zaváhala. Než jsem se stih-
la vzpamatovat, na místě 
již byla záchranka, hasi-
či i policie. Posádka vlaku 
okamžitě běžela zachraňo-
vat zraněného muže ve voze 
a ještě se ptát cestujících, 
jestli jsou všichni v pořádku 
a jestli se nikomu nic nesta-
lo. Byli jsme všichni OK, jen 
trochu v šoku. Chtěla bych 
vzkázat: Chlapci, jste skvě-
lí, zasloužili byste potlesk 
a metál, ale klepaly se mi 
ruce i nohy. Gratuluji vám 
k takovým zaměstnancům.

BLANKA J.

K  obohacení programu 
Benešovských slavnos-

tí, které přibližovaly dobu 
Františka Ferdinanda d´Es-
te, přispěly 1. května rovněž 
České dráhy. Z ulice Tyršovy 
směrem na Masarykovo ná-
městí byl umístěn stánek, 
kde sympatická hosteska 
rozdávala dětem sladkos-
ti, nafukovací balonky a do-
spělým letáky s obchodními 
nabídkami ČD. Současně 
byl na stánku vyvěšen i pro-

gram promítání v Kinema-
tovlaku, který byl přistaven 
u 1. nástupiště v místní sta-
nici. Letos zde byl i Vlá-
ček Hráček, kde se mohli ti 
nejmenší náležitě vydová-
dět na nafukovacích matra-
cích. Promítalo se zdarma 
od 9.30 do 17.30 h. Nejvíc 
zájemců se sešlo na film 
Broučci. Další promítání 
v Kinematovlaku se koná 
v Sedlčanech na slavnosti 
Rosa ve dnech 18. a 19. červ-
na. JoSEF LEMBERK 

Kinematovlak
a hráček v Benešově

pošta

LIdÉ A příBĚhy 7

Společně uhasili vlak

díl 8.: Krásná helena v zácviku (II)

pošta

Fotbalový turnaj
s petrem žaludou

Každoroční fotbalový tur-
naj O putovní pohár ře-

ditele Odboru kolejových 
vozidel GŘ ČD a Republi-
kové rady Dep kolejových 
vozidel OSŽ proběhl už tra-
dičně na hřištích pod Je-
lenkou v České Třebové 
ve dnech 14. a 15. května. 
Letos jej zahájilo netradiční 
exhibiční utkání osobnos-
tí proti dívčímu týmu Spar-
ty Praha. Sparťanky sice 
podlehly 0:2, zato měly je-
dinečnou možnost svézt se 
Pendolinem, které pro ten-
to účel zastavilo netradičně 
v České Třebové. O vítězství 
na hřišti bojoval i generál-
ní ředitel Českých drah Petr 
Žaluda, který mimocho-
dem vstřelil vůbec první gól 
turnaje. 

Ještě dlužíme ostatní vý-
sledky. Jako první skonči-
lo družstvo DKV Olomouc. 
Na stříbrnou a bronzo-
vou pozici dosáhly týmy 
DKV Praha a DPOV Přerov. 
Na dalších místech se se-
řadila mužstva DKV Čes-
ká Třebová, DKV Brno, 
ČD Cargo, DKV Plzeň a OZŽ 
Slovensko. (mn)

posádka řešila 
střet s vozem

Posádka ani cestující regio-
nálního spoje, který vyjíž-
dí po půl třetí odpoledne 

ze Žďáru nad Sázavou do Brna 
a Vranovic, netušili, že zažijí 
po dojezdu do Řikonína několik 
hororových chvilek. Co se tedy 
v sobotu 24. dubna letošního roku 
přihodilo?

Postarala se o cestující  
i omámeného kolegu
Břeclavská vlakvedoucí Jana 
Rozbořilová vzpomíná, že těsně 
před stanicí Řikonín začala ho-
řet kotoučová brzda u jednoho 
z vozů řady Bymee. „Při dojezdu 
do stanice jsem si všimla poměr-
ně hustého dýmu. Po zastavení 
jsem společně se strojvedoucím 
vypustila vzduch z průběžné-
ho potrubí. Když jsem ohledala 
podrobněji dotyčný vůz, viděla 
jsem jen dílo zkázy. V ten oka-
mžik brzdy začaly hořet jasným 
plamenem. Moc jsem se neroz-
mýšlela a běžela okamžitě pro 
ruční hasicí přístroj do nejbližší-
ho vozu a snažila se oheň uhasit. 

Na pravidelný 
spoj 4911 jen tak 
nezapomenou 
vlakvedoucí Jana 
Rozbořilová 
a strojvedoucí Vladan 
Habán. Společnými 
silami se jim podařilo 
ve stanici Řikonín 
uhasit hořící vlak. 

Dlouhé čekání nevydržel 
jako první strojvedoucí 
na páté koleji a připomněl 

se opakovaně dávanou návěs-
tí Pozor. Když ani to nepomoh-
lo, vyslal asi po třiceti minutách 
svého pomocníka, aby zjistil, co 
se děje na stavědle, kde bylo zce-
la zhasnuto. 

Mezitím ve stanici skončilo 
opakování předpisů a Krásná He-
lena vyšla před dopravní kancelář 
zjistit volnost páté koleje pro vlak 
67789. Šla sama. V jejím obvodu 
byla kolej skutečně volná, hrani-

ce obvodu však neznala a stojící 
lokomotivu u návěstidla páté ko-
leje neviděla. 

Vyvěste se a jeďte
do sousední stanice
Zvonkem telefonu probuzený sig-
nalista Zadina ohlásil volnost 
páté koleje, aniž se tam vůbec 
podíval a aniž se zajímal o ně-
jaký nedokončený posun. Vlak 
67789 vjížděl do stanice na návěst 
Rychlost 40 km za hodinu a vý-
straha. Krásná Helena v červené 
čepici jej zastavila před doprav-
ní kanceláří červeným světlem. 
Ne proto, že by zjistila, že došlo 
k vjezdu na obsazenou kolej, ale 
proto, aby nemusela daleko pro 
průvodní listiny. 

Ani v této chvíli nikdo nevě-
děl, že došlo k nehodové událos-
ti. Helena sdělila strojvedoucímu 
se samozřejmostí sobě vlastní, 
že se má vyvěsit a že dále pojede 
do sousední stanice jako LV nsl 

Ve stanici Staříč 
má noční službu 
sličná operátorka 
a nevyspalý signalista. 
Jak to skončí? 
Čtěte pokračování 
z minulého čísla.

Dopisy jsou redakčně upra veny
a kráceny.

Za chvilku mně přiběhl na pomoc 
strojvedoucí a já pospíchala eva-
kuovat všechny cestující z vla-
ku na nástupiště,“ dosvědčuje 
vlakvedoucí.

Horší situace nastala, když se 
vrátila zpět k vlaku. „Úplně jsem 
zhrozila, když jsem si všimla, že 
strojvedoucí hasí požár zpod vla-
ku. Všude bylo strašného dýmu 
a ohně a mně proběhlo hlavou, že 

7801 a podala mu příslušný vla-
kopis. Pravý výpravčí nebyl v té 
chvíli nikde ani k vidění. 

Strojvedoucí se vyvěsil a popo-
jel po páté koleji kupředu s oče-
káváním, že bude vypraven. 
Jaký byl asi jeho údiv, když před 
sebou uviděl stojící lokomotivu. 
Zastavil za ní na vzdálenost 10 
metrů v domnění, že je to něja-
ká mašina z vlečky. Jeho překva-
pení se však vystupňovalo, když 
se mechanické návěstidlo posta-
vilo do polohy Volno a od stanice 
dávala výpravčí Helena zeleným 
světlem návěst Odjezd! Nebylo 
však kudy odjet. 

Signalista stavědla jedna po-
stavil vlakovou cestu z páté ko-
leje, aniž věděl, pro co staví 
a co tam stojí. Došlo tedy k vý-
pravě vlaku z obsazené koleje! 
Mezi tím konečně došel na sta-
vědlo pomocník strojvedoucího 
a po ostřejší výměně názorů sig-
nalistovi došlo, že něco zbabral.

Hodně cestuji vlakem 
a přiznávám, že jsem 

bývala zaměstnankyně 
(hlavní pokladní na tra-
ti 295). Je mi už hodně 
roků, ale dokud mohu, jez-
dím za dětmi a vnoučaty 
do Prahy a Českých Budějo-
vic. Víte, co mi hodně chybí 
při nástupu na nástupiš-
tě, kde jsou schody a chybí 
výtah? Takové boční pásy, 
po kterých by se vyvezla 
taška nebo kočárek naho-
ru po schodech. Zkuste se 
někdy podívat, jak cestu-
jící těžce nesou tašky s ko-
lečky, protože si je nechtějí 
při chůzi rozbít. Byla by to 
snad úplně malá investice. 
Buď dvě desky, plech nebo 
nějaký tvrdší plast po jed-
né i druhé straně schodů. 
Chodím o francouzské holi, 
takže se mi s taškou jde 
do schodů opravdu zle. Čas-
to jsem v Olomouci a tam 
není ani výtah, ani svážná 
plošina. V Praze navíc čas-
to nejedou pojízdné scho-
dy. V současnosti se hodně 
nádraží opravuje, tak pro-
sím zkuste navrhnout, aby 
se svážné plošiny staly sou-
částí prací. Vždyť to snad 
nemůže stát hodně peněz!
 hELENA KoLKUSoVá

Když ne eskalátory, 
tak svážnou plošinu

Vysokorychlostní 
vlaky místo letadel

Nedávný výbuch sopky 
na Islandu ochromil le-

teckou dopravu. Zatímco 
pro mezikontinentální ces-
tování mají letadla opod-
statnění, u vnitrozemského 
(cca do 1 000 km) existuje 
alternativa. Železnice opět 
prokázala, že je jediným 
způsobem dopravy, kte-
rý je připraven bez zásad-
ních problémů zvládnout 
přepravit větší množství 
lidí. Kdybychom v rych-
lých železnicích drželi krok 
s Evro pou, mnoho letadel 
by ani nemuselo létat. Pod-
le existující koncepce vy-
sokorychlostních tratí by 
cestující z Prahy dojeli vla-
kem za méně než 4 hodiny 
například do Hamburku, 
Varšavy, Popradu, Budapeš-
ti, Mnichova, Štrasburku. 
Jen o něco delší by byla cesta 
do Bruselu, Paříže, Ženevy 
či Milána. Vysokorychlost-
ní tratě přitom napojí také 
mnoho dalších měst Čes-
ké republiky. O jejich vy-
budování se u nás mluví už 
aspoň 30 let. Jedině pomo-
cí vysokorychlostní železni-
ce může Evropa snížit svou 
závislost na letecké dopravě 
a fosilních palivech.

pETR ŠLEgR

Výpravčí už signalistu ne-
volal, ale ten věděl o posu-

nu od svého kolegy ze dvojky. 
Věděl, ale nedělal nic. Pan Za-
dina totiž usnul jako nevi-
ňátko. A strojvedoucí čekal 
a čekal. Vlak 67789 zatím za-
stavil u vjezdového návěsti-
dla a také čekal. Třicet minut! 
Co dělali v té době výprav-
čí Hladík a Krásná Helena? 
Také čekali? Nebo si opakova-
li předpisy? 

Nahlásili to ze vzteku
Případ ohlásila až strojní četa, 
jež jela na zadním stanovišti lo-
komotivy stojící na páté koleji, 
když ji vzbudil reflektor odjíždějí-
cího Lv nsl 7801. Lekli se, a tak to 
ze vzteku oznámili. Zprvu všich-
ni svorně zapírali. Ale porov-
nání rychloměrových proužků 
lokomotiv bylo jasné. Dva vlaky 
ve stejný čas a jediná volná kolej. 
Výpravčí Hladík jako první po-
chopil marnost veškerého lhaní 
a přiznal se. Přiznal však pouze 
to, co bylo stejně jasné. Proč ne-
chal Krásnou Helenu sloužit, se 
nikdo nikdy nedozvěděl.

S odstupem času mohu kon-
statovat, že výpravčí Hladík stá-
le slouží ve stanici Staříč a že se 
polepšil. Signalista Zadina do-
studoval a pak jsem ho školil jako 
mistra tratí ze šetření mimořád-
ných událostí. A krásná Helena? 
Ta přece vstoupila do dějin, ne?

oTAKAR dRAhoRád

sport

Vystudoval obor mecha-
nik silnoproudých zařízení 

s maturitou. Od roku 1988 pra-
coval v Depu kolejových vozi-
del Brno-Maloměřice nejdříve 
v dílně, v zácviku jako pomoc-
ník a posléze kandidát strojve-
doucího. Od roku 1996 jezdí 
samostatně jako strojvedou-
cí na motorových, později elek-
trických trakčních vozidlech. 
Je dobrovolným hasičem.

VLAdAN 
hABáN

Vyučila se v oboru kuchař-
číšník pro služby u tehdej-

ších Československých státních 
drah. Později přešla na post 
skladnice přepravy a dále tran-
zitérky v Břeclavi. Od roku 
2006 jezdí jako vlakvedoucí 
v Domovském středisku vlako-
vých čet Břeclav (RCVD Brno). 
Mezi její záliby patří plavání, 
jízda na kole a lyžování a také 
ráda vyšívá.

JANA 
RoZBořILoVá

tohle nemůže dopadnout dobře. 
Strojvedoucí sice požár lokalizo-
val, ale ze zplodin se mu pod vla-
kem udělalo špatně. Podala jsem 
mu tedy rychle ruce a snažila se 
ho vytáhnout na nástupiště. Na-
štěstí se mi to podařilo.“ 

Zanedlouho přijeli hasiči, kte-
ří již jen zkontrolovali místo me-
zitím uhašeného požáru. „Byla 
to moje první zkušenost s ohněm 

STRoJVEdoUCí. Po požáru skončil v nemocnici a stále nemá zcela 
uzdravené plíce, ale i dnes by prý jednal v takové situaci stejně. 

VLAKVEdoUCí. V krizové situaci zachovala chladnou hlavu. Za-
jistila evakuaci cestujících a vytáhla kolegu z kolejí. FOTO AUToR (3x)

ve vlaku a docela ráda bych si dal-
ší odpustila. Když jsem brala ha-
sicí přístroj z vagonu, ihned jsem 
si uvědomila, kolik se jich během 
roku z vlaků ztratí a nechci si 
představit, že by v soupravě chy-
běly. Šlo docela o vteřiny. Občas 
by také nebylo marné absolvovat 
nějaký malý praktický trénink,“ 
dodává vlakvedoucí.

Při požáru se nadýchal 
zplodin i hasicí látky
A kdo byl tím strojvedoucím, 
o kterém Jana Rozbořilová mlu-
ví? Jednalo se o Vladana Habá-
na, který událost popisuje takto. 
„Když jsem vyhlédl z lokomotivy, 
viděl jsem, že vlakvedoucí už ma-
nipuluje s hasičským přístrojem. 
Popadl jsem sněhový přístroj ze 
stanoviště a běžel jí na pomoc. 
Po chvíli jsem zjistil, že je po-
žár většího rozsahu, takže jsem 
si vzal z vlaku ještě další dva pří-
stroje do rezervy a začal hasit pří-
mo pod vagonem. Mezitím jsem 
přes výpravčího zavolal hasiče.“ 

Velitel hasičů po příjezdu zjis-
til, že strojvedoucí špatně dýchá, 
a proto okamžitě zavolal sanitní 
záchrannou službu, která odvez-
la Vladana Habána do brněnské 
Fakultní nemocnice. Tam zjisti-
li, že se nadýchal nejen zplodin, 
ale i hasicí látky. „Kdyby se po-
dobná situace opakovala, půjdu 
do toho znova,“ říká sympatický 
strojvedoucí a dodává: „Vozíme 
lidi a těm musíme poskytnout 
pohodlí i bezpečí. Zároveň mu-
síme umět poskytnout první po-
moc či uhasit požár. Je to naše 
práce.“ MARTIN hARáK

řIKoNíN. V této stanici hořel před měsícem osobní vlak. 
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Nostalgický den 
dětí v Braníku

V  neděli 30. května se 
budete moci z Pra-

hy-Braníka svézt historic-
kým motoráčkem M 262.0, 
který více jak půl stole-
tí tvořil neodmyslitelnou 
součást československé že-
leznice. Současně je pro vás 
připraven program s po-
hoštěním a překvapením. 
Volné prohlídky vystave-
ných vozidel, jízdy po ob-
vodu žst. Praha-Braník , 
jízdy do Modřan a na Bra-
nický most (tzv. most 
Inteligence) budou probí-
hat od 9 do 13 hodin. Od-
jezd motoráčku na okruh 
po Praze, včetně jízdy 
po Pražském semmeringu, 
se uskuteční ve 13.10 h.

kam jet

Navzdory nepříznivému po-
časí nakonec přišlo přes 
600 návštěvníků. Již tra-

dičně tady byly k vidění parní 
lokomotivy, kterých je v muzeu 
více než třicet. Jedná se o ex-
ponáty z různých období želez-
ničního provozu, od malých 
lokálkových lokomotiv z přelo-
mu devatenáctého a dvacátého 
století až po nejvýkonnější stro-
je, které zažily vrchol a postup-
ný útlum parní trakce v druhé 

První parní víkend 
v Železničním 
muzeu ČD v Lužné 
u Rakovníka 
proběhl o víkendu 
15. a 16. května. 

otevírání muzea v Lužné se vydařilo

Většina muzeí věnovaných 
kolejové dopravě v USA 
se nachází několik desí-

tek mil od center měst. Ne však 
v Baltimoru, který byl nejzápad-
nějším přístavem země a důleži-
tým železničním uzlem. I dnes 
zůstal Baltimore kolejové dopravě 
věrný, najdete tu poměrně dlou-
hou tramvajovou trať.

Fotit a filmovat
můžete bez omezení
V sousedství obřích sportovních 
stadionů a přístaviště plného 
atrakcí pro turisty se na původ-
ním území depa okolo obrovské, 
kompletně zakryté rotundy roz-
prostírá také muzeum Baltimore 
& Ohio Railroad. Na první pohled 
působí uspořádaným dojmem: 
velké lokomotivy před rotundou, 
pěkně vydlážděné chodníky, jas-
né označení exponátů. Během 
mé návštěvy bylo otevřeno od 11 
do 16 hodin. Kupodivu už v půl 
jedenáté se nedalo na rozsáh-
lém parkovišti najít volné místo. 
Možná to způsobilo krásné, slu-
nečné počasí. Naštěstí jsem při-
šel pěšky, takže mi to nevadilo. 

Když se muzeum otevřelo, do-
stal jsem se do zmíněné rotundy. 
Ještě ke vstupence mi dali ma-

Kde se zrodila americká železnice
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Výstava psů
v Lysé nad Labem

Výstaviště v Lysé nad 
Labem bude v sobotu 

29. května patřit milovní-
kům domácích mazlíčků. 
Krajská výstava psů 2010 se 
zde koná pravidelně každý 
rok. Na přehlídku se moh-
li přihlásit chovatelé všech 
plemen psů (společenských, 
loveckých, národních i ne-
uznaných) s výjimkou ně-
meckých ovčáků, které zde 
jaké jediné vystavené ne-
uvidíte. Otevírací doba je 
od 9 do 16 hodin. Vstup-
né činí 60 korun, děti a dů-
chodci platí polovinu. 
Stánek Českých drah nalez-
nete v pavilonu A1.

Muzeum Kraslické 
dráhy otevírá

V  bývalé nádražní re-
stauraci železniční sta-

nice Kraslice na trati 145 
Sokolov – Kraslice – Zwo-
tental se otevírá v sobo-
tu 29. května zbrusu nové 
Muzeum Kraslické drá-
hy. Otevřeno tu bude nejen 
tento den, ale každou sobo-
tu, vždy od 9 do 16 hodin. 
Naleznete tady fotografie 
a další dokumenty z histo-
rie této významné dráhy 
šplhající přes Krušné hory 
a také řadu trojrozměrných 
předmětů jak z české, tak 
i německé části trati. Mu-
zeum provozuje kraslic-
ký železniční spolek Klub 
M 131.1.

Osud byl ke mně 
velmi štědrý, služebně 
jsem totiž musel jet 
do Baltimoru. Několik 
bloků od mého 
hotelu se nacházelo 
největší americké 
železniční muzeum.

lou brožuru, abych věděl, kde se 
co v areálu nachází. Považuje se 
za samozřejmé, že tu návštěvní-
ci mohou fotit a filmovat. Kdo si 
myslí, že to nezvládne, může si 
v obchodě za pokladnou koupit 
knihy, fotografie a nezbytné su-
venýry, většinou s nápisem Made 
in China.

Důležitější krok než 
Charta nezávislosti?
Ve vstupní hale rotundy se na-
chází zachovalý základní ká-
men amerických železnic z roku 
1828. Ten byl původně uložen asi 
5 kilometrů od muzea. Jedná se 
o připomínku první komerční že-
leznice v Novém světě. Její osud 
nebyl vůbec jednoduchý. Jeden 
zakladatel například odstoupil, 
protože železnice jeho statky mí-
jela, druhý zase proto, že jeho 
statky rozdělovala. Mezi osob-
nostmi, které se tehdy účastnili 
zahajovacího ceremoniálu, patřil 
i poslední žijící signatář Charty 
nezávislosti Charles Carol of Ca-
rollton, který mimochodem tuto 
události hodnotil jako důležitěj-
ší než zmíněný klíčový dokument 
z americké historie.

Okolí Baltimoru je poměrně 
členité, takže ani ne tříkilome-
trová trať potřebovala několik 
mostů. V roce 1829 byl zahájen 
zkušební provoz. Místní obyvate-
lé na základě výzvy konstruova-
li vozidla vhodná pro překonání 
vzdálenosti mezi oběma koneč-
nými stanicemi. Nechyběla ani 
vozidla tažená psy, námořníci 
postavili vozidlo poháněné vět-
rem. Teprve v roce 1830 majitelé 
železnice získali odvahu a zkusili 
šestiminutovou jízdu s vozidlem 

dopRAVNí UZEL. Baltimore stál nejen u zrodu americké železnice, ale představoval i nejzápadnější přístav USA. Zdejší přístaviště je i atrakcí pro turisty.  FOTO AUToR (4x)

polovině století dvacátého. Část 
z těchto exponátů je neprovozní, 
ale přesto jejich elegantní kon-
strukce i mohutnost stále vzbu-
zují údiv. 

Stejně jako loni zde bylo o uve-
deném víkendu připraveno pro 
děti promítání krátkých po-
hádek v Kinematovlaku, a to 
v době od 8.30 do 16.30 h. Sou-
časně byl otevřen i Vláček Hrá-
ček pro nejmenší děti, které si 
zde mohly hrát, malovat, zaská-
kat na váledle a vyzkoušet si nové 
interaktivní hračky. Samozřejmě 
vše bylo zdarma. 

Nescházela však ani osvěta, 
zástupci z úseku náměstka pro 
obchod a marketing si pro děti 
připravili soutěže na téma bez-
pečnost na železnici. Na malé 
návštěvníky tak čekaly dotaz-

MUMRAJ. Jako obvykle se bavily hlavně děti. FOTO MIChAL MáLEK

pARNí MohyKáN. Venkovní část muzea je rájem pro všechny že-
lezniční historiky i šotouše. Na záběru vidíte lokomotivu Spreader.

Co NAJdETE 
V MUZEU

1 Velké přírodní kolejiště 
LGB.

2 Řada historických lokomo-
tiv, např. Grasshooppers, 

Camelback, Shay, Cadillac.

3 Během víkendu odtud jez-
dí vlaky na místo, kde byl 

položen základní kámen zdej-
ší železnice. (Vlak však ne-
smíte v cílové stanici opustit 
a okna nejdou kvůli klimatiza-
ci otevřít.)

4 Vojenský lazaret (nemocni-
ce na kolečkách) s fotogra-

fickou dokumentací o úloze žen 
během války.

5 Univerzální pluh na sníh 
i štěrk.

6 Dětské hřiště a piknikové 
centrum.

taženým koňmi. První lístky pro 
veřejnost stály 9 centů. Jednalo 
se o první železnici v USA, kte-
rá svým majitelům vydělávala 
peníze. 

Muzeum přežilo díky 
svým obdivovatelům
Rotunda, která dnes tvoří cent-
rum železničního muzea, měla 
svou předchůdkyni postavenou 
v roce 1884. Už v roce 1953 zača-
la sloužit jako součást expozi-
ce, jenže projekt o 5 let později 
zkrachoval. V roce 1964 se poda-
řilo provoz muzea obnovit, mezi-
tím však některé budovy shořely. 
Po deseti letech muzeum znovu 
zavřeli kvůli nutné rekonstruk-
ci a v roce 1976 ho u příležitosti 
200 let od založení USA potřetí 
slavnostně otevřeli.

Jenže atraktivní poloha v cen-
tru města lákala stavitele ná-
kupních středisek. Další budovy 
bývalého depa tak byly zbourány 
a na jejich místě vyrostly „chrá-
my spotřebitelské společnosti”. 
Samotné muzeum se ale sta-
lo součástí vládou financované 
Smitho nianské nadace, která se 
stará o historicky cenné památ-
ky, a zvýšilo tak svou reputaci.

V roce 2003 napadlo velké 
množství sněhu, kterému stará 
střecha rotundy neodolala a pro-
padla se. Stovky cenných expo-
nátů uvnitř byly zničeny. Díky 
nadšení dobrovolníků ale nej-
dříve vznikla dílna na renovaci 
exponátů a potom i zbrusu nová 
rotunda postavená podle původ-
ních plánů. Přesně 13. listopadu 
2004 muzeum otevřelo počtvrté 
a v této podobě funguje dodnes.
 EUgEN TAKáCS

Nová rotunda, která je středem 
muzea, funguje už šestý rok.

Vnitřní expozice obsahuje cen-
né historické exempláře.

níky a hlavně losování výherců 
z těch, kteří vyplnili správné od-
povědí. Hlavní cenou byly bato-
hy s Elfíkem a šikovné děti mohly 
získat i další drobné dárky. Z are-

álu luženského muzea si tak od-
nášely plné batohy a snad i nové 
vědomosti, jež jim budou nápo-
vědou, jak se chovat při cestování 
na železnici. Protože se však vět-

šinou jednalo o malé železniční 
fanoušky, málokterá otázka je 
zaskočila. Junior program opět 
slavil úspěch, i když dětem tento-
krát chyběl maskot Elfík, který se 
bál nepříznivého počasí. Dalším 
lákadlem byla Zahradní želez-
nice 1:8 s vlastním parním po-
honem. Té ovšem neodolali ani 
rodiče a nakonec se po zmenšené 
dráze svezli všichni. 

Jak už vyplývá z předchozích 
řádků, tento rok nepřálo pořa-
datelům počasí, bylo chladno 
a hlavně terén celého muzea byl 
poznamenán předchozím dešti-
vým dnem. Nakonec to ale byl ve-
selý víkend, který udělal radost 
nejen dětem a jejich rodičům, ale 
i všem, kteří se podíleli na jeho 
přípravě.

ELEN MáTÉoVá

Pancéřový vlak Štefánik 
projíždí Slovenskem. 

Jeho prezentační jízda za-
čala pod záštitou sloven-
ského prezidenta Ivana 
Gašparoviče v polovině dub-
na. Akci pořádá muzeum 
Slovenského národního 
povstání v Banské Bystri-
ci ve spolupráci se ZSSK 
Cargo, ŽSR a ZSSK. Mas-
kované monstrum bude 
k zastižení 29. a 30. květ-
na v Piešťanech u příleži-
tosti 4. národních leteckých 
dnů, 31. května až 5. červ-
na v Žilině a 13. červ-
na v Trna vě. Ve dnech 
14.–20. června se blýskne 
na bratislavské akci Rendéz 
a od 6. do 12. září ukončí 
své letošní turné ve Zvole-
nu na závodech Grand Prix 
2010. Ve vozech soupravy je 
instalována výstava o výro-
bě či znovuzprovoznění vla-
ku a jeho nasazení v bojích.

(mn, red)

Maskovaný  
Štefánik na turné


