
Nové vídeňské nádraží 
jako klenot metropole 
Myšlenka stará sto let se stala 
realitou. Vídeň má nové hlavní 
nádraží. Víte, jaké je? 

vNitřNí dvoustraNa 6–7

i N F o r M u J E M EsloupEk

Najděme klíč 
k úspěchu i v roce 2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolte mi, abych vám na začátku 
nového roku popřál hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů. Pevně věřím, že 
rok 2015 bude příznivý pro každého 
z nás, stejně tak jako pro naši firmu. 
Ostatně úspěch dalších kroků stra-
tegie, kterou jsme připravili a schvá-
lili v právě uplynulém roce, bude 
záležet jen na naší práci. A rozhod-
ně jí nebude málo. 

Čeká nás například dokončení 
prodeje nádraží Správě železniční 
dopravní cesty, účast v nových ten-
drech na zajištění dopravní obsluž-
nosti v závazku veřejné služby, 
v prosinci rozjezd spojení Praha – 
Berlín – Hamburk podle smlouvy 
s DB a také diskutovaná obhajoba 
ratingu v investičním pásmu. Přes-
tože na hodnocení hospodářských 
výsledků loňského roku si musíme 
ještě počkat, už nyní můžeme 
s potěšením konstatovat, že nám 
po většinu měsíců rostl počet ces-
tujících, více jsme utržili za prodej 
jízdních dokladů a dařilo se nám 
šetřit na elektřině i naftě.

Přílišný optimismus však není na 
místě a budeme se muset ještě hod-
ně snažit. Přesto věřím, že naplní-
me náš plán, a to navzdory faktu, 
že prodej části závodu zatím nepro-
běhl, a proto jsme neobdrželi první 
splátku ve výši asi 1,5 miliardy ko- 
run. Naším cílem je do tří let dosáh-
nout vyrovnaného hospodaření 
také v segmentu osobní dopravy 
a do roku 2020 snížit zadlužení fir-
my na úroveň zhruba 30 miliard 
korun. Pokračovat bude moderni-
zace vozidlového parku a budeme 
obhajovat své postavení národního 
dopravce v tendrech, které připra-
vují ministerstvo dopravy a kraje. 
Jsem však přesvědčen, že naše plá-
ny jsou nastaveny střízlivě a klíč 
k úspěchu i v roce 2015 najdeme.

Letošní zima je v plném proudu a počasí po dlouhém  
otálení konečně začíná těšit vyznavače zimních radovánek. 
Také České dráhy přicházejí s lákavou nabídkou ČD Tatry. Jak 
název napovídá, půjde o vyžití u východních sousedů 
s pořádnou porcí výhod. Nabízíme nejen jízdenku do 
Popradu, na tatranské električky a zubačku, ale i skipas na 
zvolený počet dní a řadu dalších benefitů včetně 
zvýhodněných cen ubytování. Nabídka flexibilních balíčků 
odstartovala 6. ledna a potrvá až do 7. dubna 2015. Krátce před vánočními svátky dora-

zily do Čech  první vozy z celkem pa-
desátikusového balíku vagonů, kte-

ré České dráhy zakoupily od Rakouských 
spolkových drah (ÖBB). Druhý velký ba-
lík vozů se připravuje na cestu v těchto 
dnech. Nákup v hodnotě 14,4 milionu eur 
(asi 400 milionů korun) byl uskutečněn 
za účelem získání okamžitě provozu-
schopných kvalitních vozů standardu 
EuroCity, které jsou schopny provozu  
bez rozsáhlých modernizací. O dobrém 
stavu a úrovni nakoupených vagonů 
svědčí i to, že zhruba desítka z nich by- 
la hned nasazena do provozu v souvis-
losti s posilováním souprav v předvá-
nočním období. Dalších dvacet vozů bude 
uvedeno do provozu během ledna, re-
spektive první poloviny února.

více dětských oddílů, posilu 
získal i park autovozů
Kontrakt zahrnuje 45 vozů pro přepravu 
cestujících a pět speciálních autovozů pro 
zařazení do autovlaků z Prahy na Sloven-
sko. Konkrétně jde o řadu DDm, schop-
nou mezinárodního provozu rychlostí 
160 km/h, kterou doplní šest kusů auto-
vozů, které ČD získaly na podzim 2011. 

Částí nákupu je i dvanáct vozů řady 
ABmz s oddílovým uspořádáním pro 24 
cestujících v 1. třídě a 36 místy ve 2. urče-
ných pro mezinárodní provoz RIC a ma-
ximální rychlost 200 km/h. Této rychlos-
ti a mezistátního provozu jsou schopny 
také vozy řady Bmz (oddílové uspořádání 
pro 66 cestujících 2. třídy), kterých ČD zís-
kaly 17 kusů. Dalších 12 vozů stejné řady 
se liší nižším počtem míst pro cestující 
(60), je v nich ale instalován oddíl s dět-
ským kinem, což rozšíří tuto službu i do 
dalších spojů národního dopravce.

Nakoupili jsme dalších 50 
kvalitních vozů z Rakouska

Sněhové radovánky v Tatrách
Atraktivní balíčky ČD Tatry pro výhodné zimní pobyty

kaskádovitý efekt zkvalitní 
linku do Českých Budějovic
Výčet novinek ze zmiňovaného kontrak-
tu uzavírají čtyři restaurační vozy řady 
WRmz pro mezinárodní spoje a maxi-
mální rychlost 200 km/h. Exrakouské 
vozy jsou samozřejmě vybaveny klimati-
zací, WC s uzavřeným systémem, zásuv-
kami pro drobnou elektroniku a dalším, 
dnes už běžným vybavením vysokého 
standardu. Díky tomu se nepočítá s žád-
nou modernizací, vozy budou procházet 
jen běžnou údržbou, barevné korporát-
ní schéma Českých drah budou získávat 
v rámci revizních oprav.

Nákup padesáti vozů, které se už zača-
ly objevovat na spojích EuroCity, InterCi-
ty a Expres z Prahy přes Olomouc a Ostra-
vu do Žiliny, z Bohumína přes Břeclav do 
Břeclavi a také z Prahy přes Českou Tře-
bovou a Brno do Bratislavy a Budapešti,  
má kromě okamžitého zvýšení disponi-
bility národního dopravce moderními 
vozy ještě jeden nezanedbatelný přínos. 
Tím je kaskádovitý efekt, ke kterému do-
jde uvolněním několika desítek vozů (ze-
jména řad Aee140 a Bee238) ze souprav na 
výše uvedených linkách do oběhů na ji-
ných tratích. Tuto skutečnost pocítí ces-
tující na trati Praha – Tábor – České Budě-
jovice, kde tyto vagony nahradí v rychlí-
kových soupravách velkou část známých 
Ypsilonů z východoněmecké vagonky 
v Bautzenu, které i přes revitalizaci neza-
přou dobu vzniku na přelomu 70. a 80. let 
dvacátého století. Na spojnici Prahy s ji-
hočeskou metropolí jezdí již nyní tři sou-
pravy, jejichž kmenová část odpovídá 
komfortu vlaků EuroCity. Další soupravy 
budou mít kmenovou část sestavenou 
z vozů EuroCity do konce letošní zimy. 
 vÁClav ruBEŠ

Stále větší počet zákazníků nechce 
trávit čas hledáním nejvýhodněj-
ších nabídek ubytování, dopravy, 

stravování a dalších aspektů své dovo-
lené, ale vyhledává komplexní nabíd-
ky, které šetří čas i peníze. Toho si je dob-
ře vědom i národní dopravce, a proto na 
zimní sezonu připravil ve spolupráci se 
slovenským dopravcem ZSSK výhodné 
balíčky služeb. Pod názvem ČD Tatry se 
tak ukrývají jízdenky nejen pro dopravu 
do slovenských velehor, ale i síťová jíz-
denka po tamních horských železnicích, 
skipasy, slevy na ubytování a vstupy do 
zařízení pro další volnočasové aktivity. 

Skipasy je možné využít ve středis-
cích provozovaných společností Tatry 
Mountain Resorts (TMR) Jasná (balíček 
Jasná) nebo Štrbské Pleso, Hrebienok 
(Starý Smokovec) a Tatranská Lomnica 
(balíček Vysoké Tatry). Všechny typy ba-
líčků jsou flexibilní – to znamená, že dél-
ka pobytu v Tatrách nemusí být shodná 
s počtem dní skipasu. Balíčky lze zakou-
pit k cestě vlakem SC 240/241 Pendolino 
nebo EC 242/243 Košičan, a to od 1. 1. 2015 
v eShopu ČD a u pokladních přepážek ČD 
s prodejem mezinárodních jízdenek.

Zima nemusí být jen lyžování
Pokud se chcete věnovat i jiným aktivi-
tám než sjezdovému lyžování, třeba běž-
kám, anebo zajít do aquaparku, pak je 
svou variabilitou balíček Vysoké Tatry 
ideální variantou.

Při nejisté prognóze počasí totiž při-
jde vhod celodenní vstup do Aquacity Po-
prad. Dopravu mezi vyhlášenými tat-
ranskými středisky a vyhledávanými 
turistickými cíli přitom zákazníci vyu-
žívající těchto balíčků nemusí řešit. Ba-
líček s jednodenním a dvoudenním ski-
pasem totiž obsahuje třídenní síťovou 
jízdenku na Tatranské elektrické želez-
nice (TEŽ) a ozubnicovou železnici (OŽ). 
S třídenním a šestidenním skipasem se 
pak platnost síťové jízdenky na obě sítě 
rozšiřuje na sedm dní. 

od víkendové návštěvy  
po 14denní dovolenou
Ceny jsou stanoveny fixně v eurech a pře-
počítávají se na české koruny dle aktuál-
ně platného jednotného železničního 
kurzu. Například pro víkendovou lyžo-
vačku se přímo nabízí balíček pro dospě-
lého s jednodenním skipasem, jehož 
cena se podle tarifní vzdálenosti výchozí 
stanice pohybuje od 68 (Český Těšín) do 
96 eur (Plzeň), s šestidenním skipasem 
od 168 do 214 eur. Junioři (datum naroze-
ní po 1. 1. 1997) zaplatí cenu zhruba dvou-
třetinovou. Podobně zvýhodněni jsou se-
nioři a skupiny od šesti osob výše. 

Vyrazit s výhodnou nabídkou je ale 
možné i na plnohodnotnou dovolenou – 
délka platnosti balíčku je totiž až 15 dní, 
přičemž místenka pro cestu tam a pro 
cestu zpět může být vystavena na libo-
volný den v rámci platnosti balíčku. 
Myšleno je i na případ nepříznivých okol-
ností – vrácení balíčku je možné v době 
jeho platnosti, po uplynutí platnosti ni-
koli. Vždy je však nutné vrátit celý balí-
ček. Poukaz na skipas si následně cestu-
jící vymění za skipas u pokladny v ně-
kterém z areálů. Podrobné informace 
včetně seznamu ubytovacích zařízení 
poskytujících slevu zákazníci najdou na 
stránkách www.cd.cz/cdtatry.  
 MartiN NavrÁtil

Č t r N Á C t i d E N í k  s k u p i N y  Č E s k é  d r Á h y

fOTO MiChal MÁlEk A park sNow doNovaly, KOLáž MiChal MÁlEk

Č í s l o  1  |  r o Č N í k  X X i i  8 .  l E d N a  2 0 1 5  |  C E N a  1 5  k Č

pavel krtek
předseda 
představenstva 
Českých drah

BalíČEk oBsahuJE:
◆   Jízdenku a místenku na vlak SC Pendolino 

240/241 nebo EC Košičan 242/243 z jakékoli 
stanice v ČR do Popradu a zpět.

◆   Skipas na 1 den, 2 dny, 3 dny nebo 6 dní 
platný ve střediscích Štrbské Pleso, Hrebie-
nok (Starý Smokovec) a Tatranská Lomnica.

◆   Síťovou jízdenku TEŽ a OŽ na 3 nebo 7 dní. 

◆   Celodenní vstup do Aquacity Poprad.

◆   Slevu 15 % ve vybraných hotelech.
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hlasujte pro fotografie 
ze stolního kalendáře

Líbí se vám snímky ve stolním ka- 
lendáři Českých drah pro letošní 
rok? Chcete podpořit jejich autory 
a navíc získat jednu z cen? Od 14. 
ledna máte možnost hlasovat na 
webu http://kalendar2015.cd.cz 
pro snímky, které vás zaujmou. Je 
to zcela jednoduché: stačí po klik-
nutí na náhled fotografie, pro kte-
rou chcete hlasovat, vyplnit do for-
muláře jméno a e-mailovou adre-
su. Hlasovat lze pouze jednou. Sou-
těž končí 31. března a hlasovat 
mohou pouze zaměstnanci Skupi - 
ny České dráhy. Autoři tří nejlépe 
hodnocených snímků získají pou- 
kázky na nákup fotografického 
vybavení v hodnotě 15 000, 10 000 
a 5 000 Kč. Podpořte své kolegy, 
s jejichž přispěním kalendář vznikl! 
 (rub)

výzva volejbalistům 
z řad železničářů
České volejbalové družstvo se 
zúčastní Mezinárodního mistrov-
ství USIC ve volejbale, které se 
bude konat ve dnech 10.–17. červ-
na 2015 v běloruském Gomelu. 
Hledáme proto volejbalisty s ligo-
vými zkušenostmi, kteří splňují 
následující podmínky a mají zájem 
reprezentovat železničáře z České 
republiky. O účast v reprezentač-
ním družstvu se mohou ucházet 
zájemci z řad zaměstnanců ČD, 
 ČD Cargo, SžDC nebo členů OSž 
ze všech ostatních organizací. 
Účastnit se mohou také rodinní 
příslušníci výše uvedených skupin, 
kteří v roce 2015 dosáhnou věku 
16–21 let. Zároveň tímto žádáme 
vedoucí pracovníky a trenéry muž-
stev o informování hráčů, pokud 
splňují uvedená kritéria. Zájemci 
mohou kontaktovat pana Václava 
Slezáka, telefon 737 275 091, 
e-mail vaclav-slezak@seznam.cz . 
Ve dnech 10.–11. února 2015 se 
v Hradci Králové uskuteční nomi-
nační soustředění. (sle)

omezení jízdenek Fip 
ve vlacích dB aG
S účinností od 14. prosince 2014 
byla ve vlacích osobní přepravy 
společnosti DB AG zavedena nová 
omezení využití jízdenek fIP. Tato 
omezení platí od 14. prosince 2014 
do 13. června 2015, kdy budou 
nahrazena novým zněním. Podrob-
nější informace jsou k dispozici na 
personálních útvarech dle evidence 
držitele jízdních výhod nebo v pro-
středí intranetu ČD na adrese: 
http://albatros.cd.cz/dokumenty/
O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní 
výhody a pro uživatele Lotus Notes:  
Soubor/Databáze/Otevřít/server: 
Albatros/České dráhy – dokumenty 
– O10 GŘ – dokumenty personální. 
 (šp)

Termíny sčítacích kampaní jsou pro 
příslušný rok předem plánovány 
s ohledem na jarní prázdniny či 

svátky, protože tato období mohou zkres-
lit počty cestujících. Snahou je proto vy-
brat období běžného provozu. Kampaně 
probíhají zhruba každé dva měsíce 
a jsou téměř rovnoměrně rozloženy do 
celého roku. „Na základě požadavků na 
zpřesnění nebo doplnění údajů mohou 
být vyhlášeny lokální sčítací kampaně, 
kde se sčítání týká jen vybraných vlaků 
nebo například jen jízdních kol o prázd-
ninách. V celostátních sčítacích kam-

slán na zdravotní prohlídku k drážnímu 
lékaři. Vybraným uchazečům pak bude 
nabídnut stipendijní program. Žák, kte-
rý podepíše „stipendijní smlouvu“, získá 
během studia mnohé finanční výhody 
a benefity a zároveň se zaváže nastoupit 
do pracovního poměru k ČD na dobu mi-
nimálně pěti let.

absolventi nastoupili do provozu
V loňském roce nastoupilo do pracovní-
ho poměru u ČD 36 absolventů stipendij-
ního programu. Tři stipendisté pracují 
na pozici vlakvedoucí osobních vlaků 
a dva stipendisté nastoupili do depa na 
pozici elektromechanik. Na pozici stroj-
vedoucí v přípravě nastoupilo v roce 2014 
celkem 31 absolventů stipendijního pro-
gramu. V současné době se připravují na 
plnohodnotný výkon na pracovní pozici 
strojvedoucí.

Více informací o Stipendijním progra-
mu ČéDés, podmínkách výběrového ří-
zení a přihlášku ke stažení najdete na 
webových stránkách www.ceskedrahy.
cz v sekci Kariéra. 

V případě dotazů nás můžete kontak-
tovat na e-mailové adrese stipendium@
gr.cd.cz nebo na telefonu 972 232 763.

 věra NaděJovÁ

Stipendijní program ČéDés bude na-
bírat další žáky. České dráhy totiž 
vyhlásily výběrové řízení do 7. běhu. 

Termín podání přihlášky do stipendijní-
ho programu činí 28. února 2015! Tento 
program je již tradičně určen pro žáky 
9. ročníku základní školy, kteří mají zá-
jem uplatnit se u společnosti České dráhy 
na pozici strojvedoucí. Nicméně o vstup 
do něj se mohou ucházet také žáci, kteří 
již na partnerské střední škole studují vy-
braný maturitní obor (viz box). 

potřebujeme mladé strojvedoucí
Program ČéDés byl zahájen 1. 9. 2009. 
Jeho cílem je přilákat mladé na želez-
nici, získat potenciální nové zaměst-
nance a zlepšit věkovou strukturu za-
městnanců. Průměrný věk u technických 
a provozních profesí je na ČD vysoký, ge-
nerace kvalifikovaných zaměstnanců 
odchází do důchodu a je nutné ji nahra-
dit generací novou. 

Do stipendijního programu budou vy-
bíráni výlučně žáci, kteří mají velký zá-
jem o železnici a vysokou motivaci praco-
vat u společnosti České dráhy. Důležitým 
výběrovým kritériem je také dosavadní 
studijní prospěch. Uchazeč, který bude 
úspěšný při ústním pohovoru, bude ode-

Zájemci o program ČéDés! Máte čas do února

pravidel a postupů pro realizaci. Na 
každé kampani spolupracuje také firma 
Chaps, která ji připravuje do firemního 
portálu Českých drah s názvem PARIS. 
Vlakové čety následně zaznamenávají 
prostřednictvím přenosných osobních 
pokladen (POP) samotné počty nastupu-
jících a vystupujících v jednotlivých sta-
nicích. Papírové sčítací lístky se dnes 
využívají pouze výjimečně, například 
v případě poruchy POP. Poté následuje 
takzvaná druhá fáze, kdy určení za-
městnanci mají povinnost kontrolovat 
načtené sčítací lístky a provádět případ-
né opravy a korekce formou opravného 
sčítacího lístku. Vypovídací schopnost 
mají pouze sčítací lístky správně vyplně-
né, především data za první a druhou tří-
du a v celé trase vlaku. 

výsledky pomáhají dimenzovat 
soupravy i podchody
Podklady ze sčítání jsou základním infor-
mačním zdrojem pro rozhodnutí o dél- 
ce či skladbě soupravy. Sčítání má výraz-
ný dopad i do ekonomiky dopravce – na-
sazení navíc zařazeného vozu něco stojí, 
takže pokud se bude „plýtvat“ při  řaze-
ní souprav, nelze vyloučit, že v koneč-
ném důsledku to bude znamenat případ-
nou redukci rozsahu dopravy, protože její 
objednatelé zpravidla nenavyšují částky 
na základní dopravní obslužnost. Údaje 
ze sčítání se také používají pro jiné účely 
– například stavební, což je třeba dimen-
zování podchodů podle špičkové frekven-
ce ve stanicích. Správné provádění sčítá-
ní se kontroluje častěji než v předchozích 
letech a stalo se součástí pravidelných 
školení vlakových čet. Někdy totiž není 
zjištění přesného počtu cestujících jed-
noduché – například u delších vlaků jsou 
vozy uprostřed plné k prasknutí a po-
slední dva vozy soupravy zejí prázdno-
tou. Díky pravidelným školením provoz-
ního personálu byl podtržen význam 
a důležitost sčítání frekvence cestují-
cích, neboť tyto údaje mají velký vliv na 
ekonomiku společnosti. 

Začalo to na Moravě 
Historicky první sčítání proběhlo v září 

1992 na Moravě. Sčítání prováděly vla-
kové čety na papírovém formuláři 

a současně s tím měli výpravčí ve 
stanicích do předepsaných for-
mulářů zapisovat počty nastu-
pujících a vystupujících cestu-
jících u konkrétních vlaků. 
Cílem pak bylo porovnat úda-
je z obou zdrojů. Již první sčí-
tání bylo zapracováno do po-
čítačové podoby v programu 
nazvaném SČITLIST. Na do-
laďování programu se v le-

tech 1994 až 1995 významnou 
měrou podílela Anežka Socho-

vá – dnešní systémová specia-
listka Odboru obchodu osobní do-

pravy ČD, která se zasloužila o zpra-
cování pokynů pro provádění sčítání, jež 
jsou platné do současné doby.  
 MartiN harÁk

Stáhněte si
dárek od ČD

píseň Casey Jones

SOUTĚŽ o jízdenky
Berlín/Vídeň/Poprad

Stahujte exkluzivně
na www.cd.cz

INZerCe

Obraz vlakové čety pečlivě 
evidující obsazenost spoje 
je v poslední době často 
frekventovaný. Sčítání 
frekvence cestujících je 
velice důležitou činností, 
neboť výsledky tvoří 
podklad pro rozhodování 
při optimalizaci kapacit 
vlakových souprav – a to 
jak na operativní úrovni, 
tak i při rozhodování 
o modernizaci nebo 
nákupu nových vozidel. 
Výsledky sčítacích kampaní 
jsou také důležité pro 
zpracování a hodnocení 
nových projektů nebo jako 
zdroj informací pro tvorbu 
jízdního řádu. Národní 
dopravce proto výsledkům 
sčítacích kampaní věnuje 
náležitou pozornost.

Cestující sčítáme   
nejen proto, aby vlaky 
nepraskaly ve švech 
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seznam partnerských škol
◆   Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav www.spsbv.cz

◆   Vyšší odborná škola a Střední škola technická, Česká Třebová www.vda.cz

◆   Střední škola, České Velenice www.sscv.cz

◆   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín www.prumkadc.cz

◆   Střední odborná škola, Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz

◆   Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk www.sszts.cz

◆   Střední škola technická a obchodní, Olomouc www.kosinka.com

◆   Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice www.sstd.cz

◆   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1 www.spsdmasna.cz

◆   Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 www.ssesp10.cz

◆   Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň www.dopskopl.cz

paních se počítají cestující ve všech vla-
cích, a to jak v dálkové, tak i regionální 
dopravě. Prioritu žádné vlaky nemají. 
V lokálních kampaních se sčítají vlaky, 
které jsou předmětem dalšího zájmu 
a zpřesňují a doplňují kampaně celo-
státní. V rámci sčítacích kampaní je sle-
dováno vytížení obou vozových tříd jak 
dohromady, tak i odděleně,“ vysvětluje 
Petra Čížková z Odboru obchodu osobní 
dopravy ČD.  

sčítají i sousedé,  
ale podle jiného schématu
Sčítání frekvence cestujících neprová-
dějí pouze České dráhy, ale také part-
nerské železnice v sousedních státech, 
především v Rakousku, Německu a na 
Slovensku. Jak u DB, tak u ÖBB probíhá 

sčítání cestujících ve vlacích dálkové 
dopravy každý den. „Oproti zvyklostem 
Českých drah, kde se pravidelně zazna-
menává nástup–výstup, z něhož se dále 
počítá obsazení, se na německých a ra-
kouských drahách denně sleduje pouze 
obsazenost vlaků. Nástup a výstup pak 
bývá sledován zhruba třikrát do roka. 
Na Slovensku zjišťují frekvenci cestují-
cích také celostátním sčítáním, které 
probíhá zhruba čtyřikrát ročně. Slováci 
sčítají všechny vlaky dálkové i regionál-
ní dopravy a jejich kampaně jsou větši-
nou desetidenní, případně týdenní,“ do-
dává Petra Čížková.

Termín, ve kterém daná konkrétní 
sčítací kampaň proběhne, je vyhlašován 
opatřením se zhruba třídenním časo-
vým předstihem a obsahuje shrnutí  

Výsledky kampaní jsou 
důležité pro zpracování 
nových projektů nebo 
jako zdroj informací pro 
tvorbu jízdního řádu.
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Blíží se tradiční 
železničářský ples
Poslední lednová sobota je již více 
než dvě desetiletí dnem, kdy se že- 
lezničáři vrhnou do víru tance. Neji-
nak tomu bude i letos, kdy budou 
taneční sály paláce žofín v Praze 
hostit již 23. reprezentační ples 
železničářů. Hlavní hvězdou večera 
bude sám Karel Gott! Na akci, která 
se koná 31. ledna od 20 hodin, je 
možné si zarezervovat vstupenky 
na e-mailu mateova@gr.cd.cz. Jejich 
počet je však omezen, proto nevá-
hejte! Jako předmět e-mailu uveďte 
Ples železničářů. Vstupenky budou 
distribuovány v průběhu ledna. 
Ceny vstupenek se pohybují 
od 100 do 500 Kč a jejich koupí při-
spějete prostřednictvím Národní 
rady osob se zdravotním postiže-
ním na podporu handicapovaných 
cestujících na železnici.

pokračuje boom 
pražských zastávek 

S novým jízdním řádem začaly zasta-
vovat vlaky na dalších dvou nových 
vlakových zastávkách v pražské 
aglomeraci. První z nich – zastávku 
Chýně jih – otevřel hejtman Středo-
českého kraje Miloš Petera v úterý 
16. prosince. Nástupiště jsou vybu-
dována s protihlukovou úpravou 
a výškou nástupní hrany 550 mm 
nad temenem kolejnice. Přístřešek 
je realizován v betonové úpravě 
„antivandal“. Na nástupišti je insta-
lován i označovač jízdenek. Další 
novou zastávkou je Praha-Kačerov 
na trati číslo 210 v blízkosti stanice 
metra. Pomůže těm, kteří přijíždějí 
do Prahy od Vraného nad Vltavou 
a Zbraslavi a potřebují se dostat na 
Jižní Město nebo na Prahu 4. Brzy se 
otevře i zastávka Běchovice střed.

railjet zavítá do 
obchodních center
Jízdní řád 2015 uvedl do ostrého 
provozu nové jednotky railjet. Ces-
tujícím byl komfort těchto souprav 
představen také v rámci promo 
akce, která proběhla v prosinci na 
hlavních nádražích v Praze a Pardu-
bicích. Lidé měli možnost posadit 
se do sedadel první třídy, ochutnat 
kávu, která se ve vlaku nabízí, nebo 
zhlédnout video z pozice strojve-
doucího na trase Praha – Brno. 
expozice promo akce bude k vidění 
rovněž během ledna v obchodních 
centrech (OC) v Praze (8.–10. v OC 
Chodov, 11.–13. v OC flora, 14.–16. 
v OC Černý Most, 18.–20. v OC 
Arkády Pankrác) a v Brně (28.–30. 
v OC Olympia).  (rub, mn, ep)

veřejná doprava je v západních ze-
mích Eu zpravidla na vysoké úrovni. 
Máte pocit, že se Česká republika 
těmto zemím začíná přibližovat?  
Jak vnímáte rozdíly mezi Čr a západ-
ní Evropou?
Jsou oblasti, kde se Česká republika mů- 
že s takzvanými starými členskými ze-
měmi EU směle srovnávat. Patří mezi ně 
organizace veřejné dopravy ve městech, 
která je u nás na vysoké úrovni. Napří-
klad řešení tramvajového provozu nám 
mohou leckde závidět. V porovnání s tě-
mito státy jsme na tom výrazně lépe ze-
jména v míře využívání veřejné dopravy. 
To bychom neměli promarnit. Je nutné 
se zaměřit především na poskytování 
kvalitních a dostupných služeb, k nimž 
patří solidní vozidlový park i moderní 
informační systémy. Co naopak považu-
ji za přetrvávající problém, je právě ob-
jem investic do dopravní infrastruktu-
ry. Země jako Francie, Španělsko nebo 
Švédsko investují v posledních letech 
do dopravních staveb mnohem více pro-
středků, než je tomu u nás. Proto jsem 
opatrná v hodnocení, že se vyspělé Evro-
pě přibližujeme.

stále se hovoří o rozvoji transevrop-
ských sítí v oblasti dopravní infra-
struktury. v jakém stavu se podle vás 
nachází Česká republika oproti jiným 
zemím Eu?
Naším problémem je velmi neefektivní 
čerpání evropských finančních prostřed-
ků, což souvisí s přípravou staveb. To je 
vidět i na dosavadních výsledcích čerpá-
ní v období 2007 až 2013, kdy byl náš Ope-
rační program Doprava jedním z nejvíce 
ohrožených nedočerpáním financí v řá- 
du desítek miliard korun. Za těchto okol-
ností a s ohledem na závazný požadavek 
ze strany EU realizovat stavby spadající 
do základní sítě TEN-T do roku 2030 se 
bohužel nelze divit, že dopravních sta-
veb v republice s touto reálnou perspek-
tivou není uvedeno mnoho. K tomu se 
přidávají i problémy dobrého přeshra-
ničního spojení a rozdílných investič-
ních priorit našich sousedů, konkrétně 
třeba Německa. Pro Česko to bude mít 
negativní důsledky z hlediska dlouhodo-
bé konkurenceschopnosti.
  
Bezpečnost dopravy by měla být 
alfou a omegou nejen v železniční, 
ale i silniční a letecké dopravě. Bohu-
žel přibývá tragických nehod na že-
lezničních přejezdech zaviněných 
neukázněnými řidiči. Máte vizi, jak 
tomuto trendu zabránit?
Myslím si, že nejsou způsobeny pouze 
nekázní řidičů, ale bohužel jde také 
o důsledek problematického a rizikové-
ho uspořádání přejezdů. Stále existuje 
mnoho z nich označených pouze vý-
stražným křížem, ale ten sám o sobě ne-
může přejezd zabezpečit. V řadě přípa-
dů navíc podmínky neumožňují řidi-
čům dostatečný výhled na železniční 
trať. Mnohde přitom stačí drobné, ale 
účinné úpravy. Třeba odstranění bariér 

Vzájemná komunikace – interoperabilita –  je problém všech železničních sítí 
a její řešení je nezbytné, pokud mají dráhy konkurovat ostatním druhům 
dopravy v rámci jednotného evropského dopravního prostoru. eU se proto 
v souladu s Bílou knihou o dopravě zavázala do roku 2050 dopravně propojit 
evropu, zejména doplnit chybějící úseky, úzká hrdla a přeshraniční spojení. 
Nejen o železniční dopravě, ale i ochraně spotřebitelů či udržitelném rozvoji 
jsme hovořili s poslankyní evropského parlamentu Olgou Sehnalovou.

o čem nejvíce hovoříte na půdě Ev-
ropského parlamentu? Je známo, že 
jste se zasazovala o práva cestujících 
v případě krachu letecké společnosti. 
věnujete se ale také třeba ochraně 
spotřebitele…
Jsou to vždy oblasti, kde evropský vnitř-
ní trh podle mého názoru nefunguje 
tak, jak by měl, a to ke všem svým part-
nerům. Ať se to týká práv cestujících, so-
ciálních podmínek zaměstnanců, ne-
kalých obchodních praktik vůči spotře-
bitelům i malým a středním podnikům 
nebo třeba dvojí kvality značkových vý-
robků. Snažím se také zasazovat o bez-
pečnost dopravy. V minulosti jsem byla  
zpravodajkou Evropského parlamentu 

při vyjednávání směrnice o silničních 
technických kontrolách užitkových 

vozidel, jejíž konečnou verzi Evrop-
ský parlament schválil loni v březnu 
a členské státy včetně České repub-
liky v současnosti připravují trans-
pozici do národní legislativy. V sou-
časné době je před závěrečným 
schválením na plénu Evropského 
parlamentu nařízení o palubní jed-
notce systému automatického tís-
ňového volání eCall, kde jsem byla 
rovněž zpravodajkou a vedla jsem 
také vyjednávací tým Evropského 

parlamentu vůči Radě a Komisi. Té-
mat je skutečně celá řada, a co je 

v mých silách se snažím řešit.
 MartiN harÁk

olGa sEhNalovÁ
Vystudovala Lékařskou fakultu  
Masarykovy Univerzity v Brně 
a od dokončení studia v roce 1995 
pracovala jako lékařka v nemocnici 
v Kroměříži. Je členkou Zastupitel-
stva města Kroměříže, do něhož 
byla poprvé zvolena v roce 1998. 
V letech 1998 až 2009 vykonávala 
také funkci místostarostky města. 
V červnu 2009 byla zvolena po-
slankyní evropského parlamentu 
za ČSSD, kde již druhé volební ob-
dobí působí ve Výboru pro dopravu 
a cestovní ruch a Výboru pro vnitř-
ní trh a ochranu spotřebitelů. Záro-
veň je místopředsedkyní Delegace 
evropského parlamentu pro vztahy 
s Izraelem.

Rozdíly priorit členů EU  
snižují naši konkurenceschopnost 

ve výhledu, vhodné vodorovné dopravní 
značení nebo kontrastní vymezení hra-
nice přejezdu.

Nějakou dobu jste působila jako člen-
ka rady vlády pro udržitelný rozvoj. 
dokázala jste nějaké poznatky využít 
i v segmentu veřejné dopravy?
V Radě vlády pro udržitelný rozvoj jsem 
měla na starosti Výbor pro komunikaci, 
který připravoval k veřejnému projedná-
ní strategii udržitelného rozvoje České 
republiky. Cílem bylo oslovit a přizvat 
do seriózní debaty nejširší veřejnost, ale 
také veřejnou správu, neziskové organi-

zace či profesní komory. Osobně jsem se 
snažila přenést debatu z centra na regi-
onální úroveň. To se podařilo ve formě 
takzvaných Krajských kulatých stolů. 
Myslím, že to byla velmi dobrá platfor-
ma, jejíž potenciál se však v dlouhodo-
bém horizontu nepodařilo udržet. I když 
právě v dobré komunikaci je základ pro 
formulování návrhu či strategie, které 
pak budou obecně přijaty a nebude na  
ně pohlíženo jako na výmysly odtržené 
od reality. Bohužel, vývoj v uplynulých 
letech na tuto důležitou součást veřejné 
debaty do velké míry rezignoval. A to se 
týká i oblasti dopravní politiky. 

p ř E Č E t l i  J s M E  Z a  v Á s

České dráhy vyplatily 
cestujícím za komplika-
ce způsobené ledovko-
vou kalamitou přes dva 
miliony korun. Přímo 
na železničních stani-
cích dopravce dosud 
přijal na 7 000 žádostí 
o vrácení jízdného. 
Za komplikace s cesto-
váním vyplatily České 
dráhy více než 1,7 
milionu korun. Dalších 
350 tisíc korun doprav-
ce zaplatil za služby, 
jako jsou ubytování 
v hotelu nebo taxi.

ZauJalo NÁsKraj VYNaLOŽÍ 12,2 miLiONu 
KOruN Na turisticKé tratě

Ústecký kraj přispěje v letošním roce 
částkou 12,2 milionu korun na provoz tu-
ristických železničních tratí. Pravidelná 
doprava se na většině z nich zastavila 
před sedmi lety, kdy si na nich kraj ne-
objednal základní dopravní obslužnost. 
Jakým způsobem budou peníze rozděle-
ny, ale není zatím jasné. Kraj totiž v po-
sledních měsících zcela zaměstnávalo 
spuštění integrovaného dopravního sys-
tému, proto ještě nerozhodl, kolik a ko- 
mu na turistické spoje přispěje. „Není 
proto zatím jisté, zda se podaří uvažova-
ný provoz zajistit plnohodnotně již v roce 
2015, ale cílem je dlouhodobé koncepční 
řešení a stabilní podpora tratí jako výlet-
ních a turistických atrakcí,“ řekla krajská 
mluvčí Lucie Dosedělová. Pokud by kraj 
nestihl plánovaný provoz zajistit, posky-
tl by podle ní peníze obcím, které si spo-
je objednávají. Do budoucna ale kraj plá-
nuje pevné řešení financování, vydání 
map a průvodců. Mezi nejpopulárnější 
patří tratě z Děčína do Telnice na Ústec-
ku, z Lovosic do Mostu nebo z Vilémova 
u Kadaně do Kadaňského Rohozce, tedy 
Kozí, Švestková a Doupovská dráha. Pro-
vozovatelé se snaží i o oživení Kozí dráhy 
z Děčína do Oldřichova u Duchcova. 
 MF dNEs 2. 1. 2015

Praha – DráŽďaNY VLaKem 
jeN Za hODiNu. Ne Přes ÚstÍ

Je to zatím jen plán, ale  zní rozhodně ve-
lice zajímavě. Cesta z Prahy do němec-
kých Drážďan po vysokorychlostní že-
lezniční trati by v budoucnosti mohla tr-
vat zhruba hodinu a velmi rychlé vlaky 
by zkrátily cestu z Berlína do Prahy ze sou-
časných čtyř hodin a třiceti minut na dvě 
hodiny a pětadvacet minut. O výstavbě 
takové tratě se právě jedná, pokud by k ní 
v budoucnu skutečně došlo, dokončena by 
mohla být možná už v roce 2030. Zajíma-
vé je, že koridor plánovaný v TEN-T, jehož 
revizi před rokem schválila Evropská 
unie, nepočítá s průjezdem Ústí nad La-
bem. Novostavba tratě Drážďany – Pra-
ha, kterou nedávno představili Sasové, 
by měla vést v širokém pásu mezi Ústím 
a Teplicemi. A to se nelíbí vedení ústec-
kého magistrátu. „Radní se shodli, že je 
v zájmu města, aby zvažovaný koridor 
vedl přes Ústí a aby tu byla zastávka rych-
lých vlaků. Jednání s cílem tento zájem 
podpořit povede primátor Josef Zikmund 
(ANO),“ poznamenala mluvčí magistrá-
tu Romana Macová. Krajským městem 
nyní prochází jeden ze čtyř tranzitních 
železničních koridorů, na němž by ale 
plánované rychlovlaky nemohly dosáh-
nout potřebného výkonu. 
 MF dNEs 30. 12. 2014

POLsKá PKP cargO KuPuje 
Za 103,2 miLiONu eur aWt

Polský nákladní železniční dopravce PKP 
Cargo kupuje od miliardáře Zdeňka Ba-
kaly osmdesátiprocentní podíl v doprav-
ní společnosti Advanced World Trans-
port (AWT). Zaplatí za něj 103,2 milionu 
eur (zhruba 2,9 miliardy korun). Obchod 
musí ještě schválit antimonopolní úřa-
dy v zemích, kde si obě firmy konkurují. 
Kromě Česka a Polska jde například o Slo-
vensko nebo Německo. Zbývající pětinu 
v AWT si ponechá podnikatel René Hole-
ček. „Je to historický okamžik pro PKP 
Cargo i pro celou skupinu PKP a zároveň 
jedna z největších transakcí koupě za-
hraniční společnosti polskou firmou za  
několik posledních let. Díky převzetí AWT 
skokově vzroste náš podíl na českém trhu 
a významně se posílí i strategická pozice 
PKP Cargo ve střední Evropě,“ uvedl před-
seda představenstva PKP Cargo Adam 
Purwin. Český trh je pro firmu klíčový. 
PKP Cargo je druhým největším železnič-
ním dopravcem nákladu v Evropě. Loni 
firma přepravila 114 milionů tun nákla-
du. Ve vozidlovém parku skupiny AWT je 
přes 160 lokomotiv a 5 500 vozů. V Česku 
vlastní terminál kombinované dopravy 
v Paskově u Ostravy, provozuje 60 želez-
ničních vleček a vlastní 400 kilometrů 
vlastních tratí.   Čtk 31. 12. 2014

NOKia si stěŽuje, Že DráŽNÍ 
ZaKáZKY DOstáVá KaPsch

SŽDC musí vysvětlit Evropské komisi, 
jak je možné, že zakázky na zabezpeče-
ní hlavních tratí signálem GSM-R kon-
čí zatím stále u české pobočky rakouské 
firmy Kapsch. Důvodem je stížnost nej-
většího hráče v oboru na světě, firmy No-
kia Networks. Finský výrobce považuje 
soutěže na GSM-R vypsané SŽDC za dis-
kriminační, protože se do nich nemůže 
přihlásit firma s jinou technologií než od 
Kapsche. Ve hře jsou nejen miliardy ko-
run ze samotných zakázek, ale i evrop-
ské dotace do dopravy. Nokia se na Evrop-
skou komisi obrátila kvůli zakázce za 
více než 600 milionů korun na pokrytí 
tratě z Kolína do Brna přes Havlíčkův 
Brod. Soutěž vyhrál Kapsch, ve hře byla 
jen jedna další firma, která rovněž na-
bídla technologii Kapsche. Podle šéfa 
Nokia Networks v Česku Aleše Voženílka 
se Nokia obrátila na Evropskou komisi 
poté, co připomínkám nevyhověla ani 
SŽDC, ani antimonopolní úřad. Ten pře-
stal soutěž řešit, protože mezitím SŽDC 
podepsala smlouvu s Kapschem. SŽDC 
odmítá, že by v zakázkách zvýhodňova-
la technologii jedné firmy. Kapsch od-
pověděl, že jeho technologie umožňuje 
propojení i s jinými výrobci.  
 MF dNEs 3. 1. 2015

Čro radiožurNÁl 30. 12. 2014
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Knihovnice mi ukazují 
několikacentimetrové 
svazky úředních listů 
a schematismů, které 
obsahují seznamy 
železničních 
zaměstnanců. 

1/2 0 154 Z p r a v o d a J s t v í

ny a současně je zobrazován také na in-
ternetu (http://odis.cd.cz/knihovna).  

Nezanedbatelnou skupinu čtenářů 
tvoří profesoři a studenti z dopravních 
fakult či Vysoké školy ekonomické. Vý-
znamnou skupinou jsou badatelé-histo-
rici, kteří získávají v knihovně důležité 
podklady pro vydávání svých publikací. 
„Autoři nám pak většinou knihu darují 
i s podpisem,“ říká paní Rubková. Ale 
poptávány nejsou jen prastaré archivá-
lie. Knihovní fond je proto pravidelně 
doplňován knižními novinkami s do-
pravní tematikou a vybranými technic-
kými obory. Zapomenout bychom nemě-
li ani na časopisy tuzemských i zahra-
ničních vydavatelů.  

ce a další písemnosti. Půjčují se staré 
odborné knihy, ročenky, ale i novinky 
z oboru dopravy nebo jízdní řády. Zájem 
o platné jízdní řády díky internetu pokle-
sl, navíc některé železniční společnosti 
jízdní řády v knižní podobě již nevydáva-
jí. Přibývají i návštěvníci, kteří dohledá-
vají své předky. Knihovnice mi ukazují 
několikacentimetrové svazky úředních 
listů a schematismů, které obsahují se-
znamy železničních zaměstnanců. 

vyhledávání usnadňuje 
elektronický systém
Stálými čtenáři knihovny jsou převážně 
zaměstnanci Českých drah, minister-
stva dopravy, SŽDC, ČD Cargo. Knihov-
nu však využívají i čtenáři, kteří sledují 
aktuální dění v dopravě, zájemci o his-
torii, železniční fanoušci, železniční 
modeláři nebo cestovatelé, kteří si mo-
hou půjčit různé mapy a cestovní prů-
vodce. Tady se jasně ukazuje platnost 
rčení: co dopravák, to cestovatel. Vyhle-
dávání ve svazcích usnadňuje elektronic-
ký knihovnický systém, který je dostup-
ný všem uživatelům ve studovně knihov-

Ústřední technická knihovna do-
pravy, která se v roce 2007 přestě-
hovala ze Sweerts-Sporckova pa-

láce v Hybernské ulici do památkově 
chráněné budovy Nákladového nádra-
ží Žižkov, za čtyři roky oslaví neuvěřitel-
ných 100 let fungování. Vznikla totiž 
prakticky hned po ustavení českoslo-
venského ministerstva železnic, v jehož 
původních objektech v Dlážděné ulici 
také našla první azyl. Poté se přestěho-
vala do nově postavené budovy minis-
terstva na Petrském nábřeží. 

Z této doby také pochází příběh dvou 
glóbusů, které má knihovna v inventá-
ři. „Prý když se na ministerstvu želez-
nic za doby prezidenta Masaryka měnil 
nábytek, knihovna získala kožená křes-
la a právě tyto glóbusy. Od předchozích 
generací knihovnic se traduje, že gló-
busy pocházejí právě od T. G. M.,“ říká 
knihovnice Eva Rubková a její kolegyně 
Monika Vitnerová ukazuje na trojroz-
měrný předmět – obrovský model por-
tálového jeřábu, který někdy v 60. le-
tech vytvořil známý modelář velkých 
měřítek pan Quadrát. „Občas se o něj 
zajímají děti tatínků, kteří sem přijdou 
studovat,“ čímž paní Vitnerová pouka-
zuje na nový fenomén knihovny, a to 
„dětský knižní koutek“. „Musíme pod-
chycovat a vychovávat i novou generaci 
dopraváků,“ říká a Eva Rubková si hned 
na jednoho nadějného mladého čtenáře 
vzpomíná: „Nezapomenutelným junior-
ským čtenářem tu byl asi patnáctiletý 
nadšený student, který si už tehdy četl 
v němčině ve švabachu. No a časem se 
z něj vyklubal známý historik a specia-
lista Národního archivu.“

Někteří zde našli své předky
Základem knihovního fondu jsou 
tuzemské a zahraniční odborné 
knihy, časopisy, skripta, normy, 
resortní předpisy včetně historické 
sbírky, předpisy UIC a OSŽD, výzkum-
né zprávy, sborníky z konferencí, mapy, 
jízdní řády, disertační a diplomové prá-

Během téměř stoleté existence nosila různé přívlastky, její hlavní náplň – dopravní literatura – však 
zůstává. Co se týká knižních titulů a časopisů, je tuzemskou jedničkou v oboru. Řeč je o Ústřední 
technické knihovně dopravy, jejíž poklady ukrývá známá budova žižkovského nákladového nádraží.  
Její dvě zaměstnankyně pomáhají dvakrát týdně odhalovat badatelům zapomenutá tajemství nejen 
železniční dopravy, ale zapůjčují i horké zahraniční oborové novinky. 

dECh historiE. řada písemností je skutečným pokladem pro historiky a badate-
le. V regálech najdete přes sto let staré jízdní řády nebo železničářské almanachy.
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železnice na hlučínsku
Nejen výpravné publikace na křído-
vém papíře s dokonalou ostrostí 
fotografií, ale i útlá brožura může 
být studnicí neocenitelných infor-
mací. Příkladem budiž dílo(a) autor-
ského kolektivu členů Opavského 
železničního klubu, který se v publi-
kacích teritoriálně zaměřuje právě 
na oblast severní Moravy a Slezska. 
Jednou z nich je brožura železnice 
na Hlučínsku, která vyšla u příleži-
tosti 100. výročí tratě Kravaře ve 
Slezsku – Hlučín. Na 56 stranách 
autoři shrnuli historii nejen této 
lokální spojnice, ale popisují dění na 
železnici Hlučínska v širším kontex-
tu. Čtenář tak získává detailní pře-
hled o drážním provozu v této loka-
litě včetně nasazení vozidel a jejich 
dislokacích a objasnění, jak zasáhly 
historické milníky do života železni-
čářů spjatých s provozem v této kra-
jině. Po textové stránce nelze dílu 
nic vytknout, nechybí ani připome-
nutí závažných nehod nebo analy-
tický pohled na možné budoucí 
využití tratí. Kvalitní jsou i reprodu-
kované i autorské snímky, škoda 
jen, že jde pouze o (vyjma obálky) 
monochromatické zobrazení. Vaz-
ba sešitím, cena 70 Kč.

třemešná ve slezsku 
– osoblaha
V rámci edice Putování po úzkých 
kolejích vznikla v dílně stejného 
kolektivu autorů další publikace, 
jejímž cílem je přiblížení jedné z nej-
známějších úzkokolejných tratí 
u nás. Čtyřicetistránková brožura 
poslouží nejen jako zdroj základ-
ních informací, ale díky své logické 
struktuře může být využita i jako 
velmi dobrý průvodce po trati. Ne -
obeznámenému čtenáři pak neu-
niknou ani méně známá fakta, jako 
například že na „Osoblažce“ najde 
v pravidelném provozu nejstarší 
motorové lokomotivy v tuzemsku, 
odhalí oblouk s nejmenším polomě-
rem na železniční trati v Čr nebo 
zbytky nejkratší manipulační kole-
je. Nechybí historie tratě a zastave-
ní u významných událostí místního 
unikátu o rozchodu 760 mm. Sou-
částí je i obrazový materiál mapují-
cí turistický provoz na trati. Vazba 
sešitím, cena 70 Kč.

Nádraží vypravuje
Pro čtenáře, kteří neprahnou po 
faktografických informacích nebo 
historických souvislostech, ale 
chtějí železnou dráhu přiblížit svým 
ratolestem, je určeno další dílo 
z pera autorů Opavského železnič-
ního klubu. Šestatřicet stran přináší 
28 pohádek na dobrou noc s želez-
niční tematikou a čtyři omalován-
ky. Pohádkové příběhy jsou doplně-
ny o zajímavě pojaté ilustrace, jež 
nezapřou určitou naivitu, přesně 
v duchu brožury. Originální pohád-
ky však mají nejen drážní, ale 
i výrazně lidskou pointu, ze které je 
patrná snaha působit také pedago-
gicky. Vazba sešitím, cena 60 Kč.

Uvedené (a další) tituly je možné objed-
nat na webu http://ozk5.webnode.cz/. 
 (rub)

Ostře sledované Kostomlaty oslavily pábitele Hrabala
K aždý, kdo dnes vystoupí v Kosto-

mlatech nad Labem, si na pamět-
ní desce může přečíst: „V této že-

lezniční stanici sloužil v letech 1944–45 
jako výpravčí český spisovatel Bohumil 
Hrabal (1914–1997). Odtud čerpal inspi-
raci pro Ostře sledované vlaky.“ V sobo-
tu 6. prosince desku za povedeného kul-
turního programu slavnostně odhalila 
starostka obce Romana Hradilová, při-
čemž jí zdatně sekundovali člen před-
stavenstva Českých drah Roman Štěrba, 
hejtman Středočeského kraje Václav Pe-
tera (dříve starosta Nymburka, kde Hra-
bal vyrůstal) a odborný poradce z Gene-
rálního ředitelství SŽDC Karel Otava, 
který v této stanici začínal v roce 1973 
jako výpravčí a jenž s pomocí mnoha 
dalších už od léta akci připravoval. Za-
mžený podvečer podkreslující ducha 
stanice, kterou křižovaly ostře sledova-

v železničářské uniformě z dob protek-
torátu zhostila role telegrafistky. „Má- 
me slíbeno, že České dráhy zajistí dohled 
na věci v koutku Bohumila Hrabala, aby 
nebyly poničeny. Už se těšíme na četné 
návštěvy a jsem také optimistka, co se 
týče opravy budovy,“ říká kostomlatská 
rodačka a starostka Romana Hradilová. 

Součástí sobotních oslav bylo i vyhlá-
šení vítězů výtvarné soutěže žáků ZŠ na 
téma „Ostře sledované vlaky“. Zájemci 
si zde mohli orazítkovat pamětní list. 
Chvílemi ovšem rodiče museli dětem 
zakrývat oči, protože se symbolicky ra-
zítkovala pozadí hned dvou protagonis-
tek telegrafistky Zdeničky Svaté. Odha-
lení desky zakončilo před 18. hodinou 
mimořádné zastavení vlaku R 949 Bo-
humil Hrabal a jeho symbolické vypra-
vení literárně nejslavnějším výprav-
čím Hubičkou. MartiN NavrÁtil

Poradce Karel Otava zastal roli literár-
ního výpravčího hubičky. fOTO autor

Hrabalova díla v podání členů divadel-
ního souboru Hálek Nymburk a k pro-
hlídce čekárny, kde s pomocí dobrovolné 
knihovnice Lenky Michálkové z Kosto-
mlat vznikl koutek věnovaný Hrabalovi. 

opravdu lehával na kolejnici
„Samozřejmě všechny sebrané spisy Bo-
humila Hrabala v obecní knihovně ne-
máme, ale dojíždím denně vlakem do 
Prahy, kde pracuji jako knihovnice na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 
kde je jeho kompletní dílo k dispozici. 
Jedna zdejší obyvatelka, dnes devadesá-
tiletá, si opravdu pamatuje, jak známý 
spisovatel v peleríně přilehával na kolej-
nici, aby zjistil, zda se blíží vlak, při vý-
pravě vlaků pískal na prsty, nebo jak ho 
kaštanovou alejí před nádražím honil 
zdejší hostinský, jemuž prý brousil za 
dcerou,“ směje se knihovnice, která se 

né transporty, moderoval „hrabalolog“ 
Jan Řehounek.

projekt zrál deset let
„První impulz vedoucí ke zřízení pamět-
ní desky Bohumilu Hrabalovi na nádra-
ží v Dobrovici v roce 2005 ovšem vzešel 
od tamního výpravčího Václava Pokor-
ného. Tam jsme se inspirovali a myšlen-
ku na zavěšení obdobné desky v Kosto-
mlatech ke stému výročí spisovatelova 
narození jsme téměř deset let živili,“ při-
znal ve svém projevu Karel Otava. V Dob-
rovici mají vzorně opravenou výpravní 
budovu. To se v Kostomlatech zatím ne-
povedlo, ale podle Otavy dostali příslib, 
že se v opravě budovy bude pokračovat. 

A vzápětí pozval přítomné k prohlíd-
ce dopravní kanceláře nebo na hóóórkéé 
pááárkýýý nebo studenééé pivóóó. Ale 
také k ukázkám scének z nejznámějšího 

Knihovna na žižkovském nádraží 
ukrývá drážní klenoty   

Ústřední technická 
knihovna dopravy

adresa 
Nákladové nádraží žižkov  
Jana želivského 2, Praha

(vchod pro čtenáře z boku pravé strany 
hlavní budovy)

spojení tramvají 
9, 10, 11, 16, 26 

Otevírací doba 
pondělí 9.00 až 12.30  
středa 12.30 až 15.30

web: http://odis.
cd.cz/knihovna

Jako každá knihovna i ta dopravní se 
potýká s nedostatkem prostoru. Nicmé-
ně tento neutuchající boj o místo se ale-
spoň částečně podařilo vyřešit. „Oceňu-
jeme možnost získat v budově další pro-

story, kam se může knihovna rozšířit. 
Již jen vymalovat a knihy se mohou 

stěhovat do prostor vonících novo-
tou,“ dodávají knihovnice, které se 

společně s bedlivě střeženými, ale 
vstřícně zapůjčitelnými papírovými 

poklady těší třeba i na vaši návštěvu.  
 MartiN NavrÁtil
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spolupracovali jsme 
při natáčení reklamy
Čd Cargo se významnou měrou 
podílelo na natáčení reklamního 
spotu pro americkou centrálu 
společnosti GE. Natáčení realizo-
vala společnost NEw wavE loca-
tion. realizaci reklamního spotu 
o délce přes jednu minutu před-
cházela řada přípravných prací, 
protože požadavky zadavatele 
se neustále měnily. Bylo nutné 
zajistit sestavu krátkého vlaku 
a jeho jízdu po tratích pražského 
uzlu. souprava byla sestavena 
z vysokostěnných vozů s vápen-
cem, z plošinových vozů a z vozů 
ložených kontejnery. vápenec 
byl do vozů naložen proto, aby 
kaskadéři mohli skákat z mostu 
přímo do jedoucího vlaku. Na 
plošinové vozy si filmaři nainsta-
lovali motorky a čtyřkolky. pro-
následovaný hrdina na jedné 
z nich pak z jedoucího vlaku ujel. 
vlastní natáčení s Čd Cargo 
trvalo dva dny – první den pro-
běhla zkouška, druhý den ostré 
natáčení. pro ostré natáčení 
jsme vlak odvezli do kladna, kde 
se poblíž zastávky kladno město 
realizovaly záběry, ve kterých 
kaskadéři skákali do jedoucího 
vlaku. poté vlak odjel do stanice 
praha-smíchov, kde se natáčela 
scéna opuštění jedoucího vlaku 
jedním z protagonistů na motor-
ce. další den se ve spolupráci 
s Českými drahami natáčely 
záběry ve stanici praha Masary-
kovo nádraží. vápenec byl poté 
přepraven k vykládce do kyn-
šperku nad ohří, kde byl použit 
na zpevnění cest. dík za nároč-
nou a operativní realizaci akce 
patří všem zainteresovaným 
zaměstnancům provozní jednot-
ky praha.  MartiN kaŠpar

tablety pomáhají při 
inventarizaci vozů
každoročně je v období podzim-
ních měsíců prováděna inventa-
rizace veškerého majetku spo-
lečnosti Čd Cargo. Zatímco hnací 
kolejová vozidla jsou rok co rok 
dokladově fyzicky sepisována, 
u nákladních vozů jsou dohledá-
vány takové, které jsou delší 
dobu bez pohybu. konkrétně pro 
loňskou inventarizaci bylo zvole-
no kritérium pro dohledání vozů, 
které jsou více než čtyři měsíce 
bez pohybu. aplikovaná metoda 
soupisu inventarizace náklad-
ních vozů byla rozšířena o fyzic-
ký soupis všech vozů ve vlastnic-
tví Čd Cargo. Znamená to, že se 
každý vůz označený značkou 
ČdC (ČdC-r) musí dohledat, 
nafotit a zdokumentovat. Napo-
sledy takto vykonaný soupis 
proběhl v roce 1995. Nyní bylo 
k inventarizačnímu soupisu po -
užito mobilní zařízení ve formě 
tabletu, který je vybaven ope-
račním programem android 
a nainstalovanou speciální apli-
kací umožňující záznam evidova-
ného výskytu vozu včetně poří-
zení fotografií. aplikace dále 
zajišťuje přenos pořízených 
informací přímo do systému sap, 
kde probíhá porovnání s údaji 
aM modulu (správa investičního 
majetku) a kartotékou náklad-
ních vozů. Na úrovni provozních 
jednotek a středisek oprav kole-
jových vozidel jsou ustaveny 
inventarizační týmy, kterým se 
od poloviny října do poloviny 
prosince 2014 podařilo sepsat  
70 procent z celkového počtu  
26 tisíc vozů ČdC. Fyzická inven-
tarizace bude ukončena tehdy, 
až bude zdokumentován posled-
ní nákladní vůz. využití moderní 
technologie ale nekončí završe-
ním inventarizace, nýbrž má širší 
uplatnění například pro zdoku-
mentování stavu vozu při výstu-
pu z opravny či vlečky. 
 ZděNEk ŠtěpÁNEk

sataliCE. Do stanice Praha-satalice ČD cargo ročně dopraví více než 250 vozů se 
stlačeným plynem pro firmu Flaga s.r.o.  fOTO MiChal roh Ml. (3x)

žižkov. jedním z kontejnerových terminálů na území Prahy je nádraží Žižkov.

K stanicím s nejsilnější vykládkou pa-
tří Praha-Radotín, která je přípojná pro 
vlečku jednoho z nejvýznamnějších zá-
kazníků ČD Cargo – společnost Českomo-
ravský cement, a Praha-Malešice. V dru-
hé jmenované stanici jsou největšími zá-
kazníky Pražská teplárenská a Ferona. 
První zákazník odebírá černé uhlí, dru-
hý pak různé hutní materiály. Do stani-
ce Praha-Malešice je zapojena i vlečka lo-
gistického terminálu České pošty a kaž-
dý večer odtud odjíždějí rychlé nákladní 
vlaky přepravující poštovní zásilky do 
Olomouce a Ostravy. Zajímavostmi jsou 
zásilky stlačených plynů do stanice Pra-
ha-Satalice nebo materiál pro pražský 
Dopravní podnik do různých stanic, pře-
devším pak do Prahy-Hostivaře.

vývoj hlavního města  
snížil objem přeprav
Přesto je objem zboží vyloženého nebo 
naloženého v Praze bohužel nevelký. Dů-
vodů je několik. Po politicko-hospodář-
ských změnách v roce 1989 se výrazně 
změnila struktura průmyslu v Praze. 
Dříve průmyslové čtvrti Libeň nebo Vy-
sočany se postupně proměňují v obytné 
zóny, stejně jako Holešovice, Modřany 
nebo Smíchov. Se zánikem továren sou-
visí i zánik vleček. Změnila se i struktu-
ra zboží dopravovaného z/do metropole. 
Také lokality pro výstavbu nových logis-
tických a skladovacích center na počát-
ku devadesátých let 20. století byly v oko-
lí Prahy vybírány spíše podle vhodnosti 
napojení na silniční síť než na železnici. 
I to má samozřejmě nepříznivý dopad na 
stav železniční nákladní dopravy v Pra-
ze a jejím okolí. MiChal roh

První železnicí byla železnice koň-
ská o rozchodu 1 106 mm otevřená 
Pražskou železniční společností 

v roce 1830. Jejím úkolem byla především 
přeprava dřeva z lánských lesů, později 
i přeprava uhlí z kladenské pánve do Pra-
hy. Velký význam měly pro Prahu želez-
niční tratě Severní státní dráhy z Olo-
mouce do Prahy (1845) s pokračováním 
dále na sever (1850) do Děčína a Dráž-
ďan. Po první světové válce padlo roz-
hodnutí oddělit osobní dopravu v praž-
ském uzlu od nákladní. Prvním krokem 
bylo dokončení spojovací nákladní tratě 
z Vršovic přes Malešice do Libně v roce 
1919 a dokončení spojky z Vítkova na hor-
ní libeňské nádraží v roce 1926. Z pohle-
du nákladní dopravy bylo důležité také 
dokončení tratě z Malešic do nového ná-
kladového nádraží v Praze na Žižkově 
v roce 1936.

prim hraje  
kombinovaná doprava
Dnes se z pohledu jednotlivých komodit 
v Praze nejvíce daří kombinované do-
pravě. Nacházejí se zde dva kontejnero-
vé terminály. Ten v Uhříněvsi patří spo-
lečnosti Metrans, žižkovský pak společ-
nosti Rail Cargo Operator – CSKD. Od-
tud odjíždějí ucelené vlaky s kon-
tejnery především do Ham-
burku a Přerova. Po želez-
nici jsou odtud odesílány 
i kontejnery ve formě jed-
notlivých vozových zásilek. 
Veškeré činnosti související 
s nákladní dopravou by však 
z Žižkova měly být v blízké bu-
doucnosti vymístěny a výše uve-
dený operátor bude nucen uvažovat 
o výstavbě nového terminálu. Na 
druhé příčce mezi komoditami, které 
se nakládají ve stanicích pražského 
uzlu, je železný šrot ložený do vozů pře-
devším na vlečce společnosti Kovošrot 
Group CZ odbočující ze stanice Praha- 
-Hostivař. Firma Luboš Podaný nakládá 
kovový odpad v Praze-Krči, firma Cerva 
CZ pak v Praze-Libni atd. Ve vozech ná-
rodního nákladního dopravce ČD Cargo 
se přepravuje také sběrový papír (Praha- 
-Běchovice, Praha-Strašnice). Železnič-
ní doprava, resp. společnost ČD Cargo, je 
tak přímo napojena do ekologického sys-
tému třídění a nakládání s odpady. Z ob-
lasti chemických produktů představuje 
nejvýznamnějšího zákazníka společ-
nost Brenntag Česká republika, na jejíž 
vlečce v Horních Počernicích je nakládá-
no a vykládáno velké množství vozů lo-
žených různými chemikáliemi. Nejed-
ná se tedy o klasického „chemického“ zá-
kazníka, který odebírá zboží především 
v ucelených vlacích. 

Nákladními centry jsou 
Malešice a radotín
Ale ucelené vlaky s pohonnými hmotami 
samozřejmě Prahou dosti často projíždě-
jí. Jedinou stanicí v Praze, ve které se čas 
od času nakládalo dřevo, je Praha-Zbra-
slav ležící na jižním okraji města na tra-
ti tzv. Posázavského pacifiku, tedy tratě 
se silnou rekreační dopravou. V této sta-
nici bývalo ještě v nedávné minulosti na-

kládáno i jiné zajímavé zboží – různé 
výbušniny a třaskaviny. Z firem, 
kterým ČD Cargo nabízí speciál-
ní služby „šité na míru“, musíme 

zmínit společnost MITAS, pro kte-
rou zajišťujeme přepravy vyrobených 
pneumatik do skladu v Brandýse nad 
Labem. Ze stanice Praha-Vršovice od-
jíždějí kryté nákladní vozy ložené růz-

ným humanitárním materiálem urče-
ným pro charitativní organizaci Diako-
nie v Broumově. Stanice Praha-Ruzyně 
je odesílací pro termínované zásilky spo-
lečnosti Lagermax mířící do Ostravy.

Hlavním městem 
proudí různé komodity

V novém seriálu Železničáře se budeme věnovat nákladní dopravě v jednotlivých krajích naší 
republiky. Začneme v Praze, kde přeprava nákladů prošla bouřlivým vývojem v kontextu 
s rozvojem nejen železné dráhy, ale i metropole samotné. Od první „koňky“, vybudované pro 
svážení dřeva a uhlí, přes stavbu unikátního nákladového nádraží na Žižkově a několika 
nákladních spojek až po postupný útlum vlivem zániku průmyslových podniků a následných 
urbanistických změn hlavního města. Přesto nákladní doprava po železnici na území Prahy 
nezanikla a pro některé přepravce je stále nezastupitelná. Zásadní význam mají zejména 
kontejnerové terminály v uhříněvsi a na Žižkově.

pražské nákladní 
zajímavosti
Na území Prahy se nachází cca 
220 km železničních tratí včetně 
různých traťových spojek, přičemž 
cca 140 km je elektrifikovaných 
a 120 km dvou- a vícekolejných.  
Významnými stavbami pražského 
uzlu byla také dvě seřaďovací ná-
draží. To ve Vršovicích je bohužel už 
minulostí a pro potřeby nákladní 
dopravy dnes plně dostačuje kapa-
cita seřaďovací stanice v Libni.

Nakládka za rok: 
cca 2,3 mil. tun zboží

vykládka za rok: 
cca 2,5 mil. tun zboží

1. Libeň, 2. Žižkov, 3. malešice,  
4. hostivař, 5. uhříněves,  
6. Vršovice, 7. radotín,  
8. satalice, 9. Krč, 10. ruzyně
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odpoČiNEk v dEpu. jednou za dva až tři roky musí jednotka řady 680 na hlavní 
opravu. její výsledky se pak testují na zkušebním okruhu ve Velimi.  fOTO autor

Česká Pendolina najela již dvacet milionů kilometrů
Z a více než jedenáct let najezdila 

denně tisíce kilometrů na vnitros-
tátních a mezinárodních spojích. 

A tak není divu, že v polovině listopadu 
2014 první Pendolina Českých drah do-
sáhla v celkovém součtu již dvaceti mili-
onů ujetých kilometrů. Této hodnoty 
bylo dosaženo přesně ve čtvrtek 13. listo-
padu. „Shodou okolností jsme se v to 
ráno vraceli s jednotkou 680.005 z Brna, 
kde byla v tamním depu na vážení. A ke 
všemu byla všechna naše Pendolina na 
trati. A když už jsme u výročí, tak bych 
chtěl podotknout, že těsně před Vánoce-
mi budeme oslavovat ještě deset let pro-
vozu s cestujícími,“ říká Jan Studeník, 
vedoucí Dílny 680 pražského Depa kole-
jových vozidel. 

podívá se i do Chomutova
První české Pendolino, do té doby neví-
daný luxus na našich kolejích, začínalo 
v létě 2003 jezdit na zkušebním okruhu 
VUZ u Velimi. Před deseti lety pak nastal 
první rok pravidelného provozu na rych-

lících z Prahy do Děčína, následovalo na-
sazení na stěžejní trať mezi Prahou a Os-
travou, přibyla Vídeň s Bratislavou, na 
chvilku Žilina. Po několika letech přišla 
změna směru a začalo se jezdit přes Pl-
zeň do Františkových Lázní a od nového 
jízdního řádu 2015 se Pendolina vrátila 
do Žiliny, odkud pokračují přes Tatry až 
do Košic. A do míst, kde můžete české 
rychlovlaky spatřit, je třeba počítat i od-
klonové trasy z důvodu mimořádností, 
kdy se podívaly nejen do Havlíčkova Bro-
du a Žďáru nad Sázavou či Nymburka, 
ale i pro Pendolina exotických stanic, 
jako jsou třeba Chomutov nebo Most. 

dvoustovkou jen na okruhu
„Jednou za dva až tři roky každé Pendoli-
no odstavujeme do takzvané EH, neboli 
hlavní opravy. Při ní dostane zrenovova-
né podvozky. A než se vrátí zpátky do pro-
vozu, tak vše řádně vyzkoušíme na zku-
šebním okruhu VUZ ve Velimi. Tam je 
vlastně i jediná možnost dosáhnout ma-
ximální rychlosti 200 km/h. Jednotka je 

Kolejová vozidla mají ve srovnání s automobily pro využití zásobníků 
energie výhodné technické a ekonomické předpoklady, především 
nižší valivý a aerodynamický odpor. Již vybudovaná elektrizace části 
železniční sítě je využitelná jako infrastruktura pro nabíjení vozidel. 
Proč je tato bezpochyby progresivní technika tak trochu stranou 
zájmu a proč k ní mají dopravci nedůvěru?

covních teplot a ochranu před přepětím. 
Limitem je hlavně životnost akumuláto-
rů, která je řádově „jen“ v tisících cyklů, 
a pak hlavně jejich hmotnost a cena. 
Akumulátor o kapacitě 1 000 Ah/750 kW 
(při 750 V napájení) složený z 235 článků 
má hmotnost 7 755 kg a jeho cena může 
být přes 8,2 mil. korun! Tedy zhruba to-
lik, kolik činí cena celého „ojetého“ že-
lezničního vozidla. K tomu se přidává po-
měrně zásadní otázka kam pak s ním. 

„Při trvalém zatížení lithiové aku se 
životností zhruba 7 000 nabíjecích cyk-
lů vydrží na jedno nabití zhruba hodinu 
a umožní s rezervou dojezd na 80 km,“ 
uvádí Jaroslav Novák. Podle Jiřího Pohla, 
druhého z přednášejících vzpomenuv-
ších vozidla BEMU, existuje na recykla-
ci „vytěžených“ akumulátorů jeden ele-
gantní recept. Zdroje, resp. jeho články, 

elektrických osobních jednotek ETA 150. 
Přitom měrná hmotnost olověných aku-
mulátorů byla 3–4x větší než u lithia. 
Existuje zajímavý parametr a je jím měr-
ná hmotnost zásob energie (v kg/kWh), 
která zjednodušeně udává, kolik váží pa-
livo nebo jiný zásobník energie poháně-
jící vozidlo. V tomto bezkonkurenčně 
vede nafta (méně než 1 kg/kWh, cca 40x 
lepší než li-aku), naopak propadákem je 
olověný akumulátor (skoro 45 kg/kWh). 
Lit hiová baterie (11 kg/kWh) vychází ví- 
ce než 3x lépe než olověné akumulátory 
a o něco lépe než třeba uhlí a voda u par-
ní lokomotivy.

u nás hlavně elektrické 
lokomotivy s dieselem
Ani u nás se za vývoj dvouzdrojových ko-
lejových vozidel nemusíme stydět. Ja-
kýmsi (ovšem jen jednozdrojovým) před-
chůdcem byl už Křižíkův elektrický ba-
teriový vůz, který se zkoušel na trati 
Praha – Zbraslav už počátkem minulého 
století, a pražské spojky dlouhá léta ovlá-
daly elektrické akumulátorové lokomo-
tivy nabíjené v napájecí stanici Křenov-
ka. Ze současnosti a nedávné minulosti 
čtenáři budou znát prototyp akumuláto-
rové posunovací lokomotivy A 219.0001 
z ČKD z roku 1993, posunovací 199 nebo 
třeba upravenou 103.001 (1958/1998 Ško-
da). Na Ostravsku fungují stroje A 315 
a 415 ve vlečkové dopravě.

Zmínit bychom měli i dvouzdrojová 
vozidla elektřina/diesel. Dvouzdrojové 
trolejbusy (elektřina/diesel) jsou známy 
z Hradce Králové, Plzně, Mariánských 
Lázní a Českých Budějovic. Elektrická 
lokomotiva s dieselagregátem 718.501 
(TA 436.0501, ČKD 1986) sloužila v Olo-
mouci – na spalovací motor a akumulá-
tor mohou jezdit posunovací stroje řad 
796, 799. Na jihu Čech společnost ČD Car-
go po řešení elektrická lokomotiva řady 
210 + bateriový vůz Daa (od roku 1991) 
nyní využívá už kompaktní lokomotivy 
KoBeKo (s pomocným spalovacím moto-
rem) řady 218.028 (od 2010) a 218.102 vy-
vinuté a vyrobené v českobudějovickém 
Středisku oprav kolejových vozidel. 
 MartiN NavrÁtil

které už nemají kapacitu vhodnou pro po-
užití ve vozidlech, mohou být znovu vy-
užity v jakýchsi kapacitních zásobnících 
elektřiny, které by posloužily na vykrytí 
energetických špiček ovlivněných obtíž-
ně regulovatelnými slunečními a větrný-
mi zdroji energie. Podle něj takový typ 
stavby, jako je vyrovnávací elektrárna 
Dlouhé stráně v Jeseníkách, by už dnes 
postavit nešel, takže použité akumuláto-
ry tu představují jisté řešení.

dvouzdrojovky  
nejsou nic nového
A to ani u nás. Jen o ně v oblasti kolejo-
vých vozidel takříkajíc není zájem či pa-
nuje nedůvěra, kterou ani odborníci ne-
umějí vysvětlit. Podle Jiřího Pohla je to 
takový typický začarovaný kruh: výrob-
ci je dovedou vyvinout a vyrobit, ale tvr-
dí, že o tato vozidla není ze strany doprav-
ců zájem, naopak dopravci namítají, že 
„dvouzdrojovky“ nikdo nenabízí.

Dvouzdrojová vozidla jsou známa i ze 
silnice, kde je ovšem provází výše zmíně-
ná nedůvěra. Například trolejbusy Ika-
rus – Škoda Tr 187.2 dodané v počtu dva-
nácti kusů pro systém městské hromad-
né dopravy v Szegedu umožňují dojezd 
na akumulátor 7 km, stejný rádius má 
Solaris Trollino 12 (s výzbrojí Škoda) do-
daný do Landskorony.  

A řešení na železnici? V Německu až 
do 90. let jezdilo 232 akumulátorových 

Nejméně dva přednášející na letošní 
konferenci pořádané ČD a Univer-
zitou Pardubice v Konstantinových 

Lázních se hlouběji zabývali problema-
tikou BEMU – dvouzdrojových vozidel. 
Jaroslav Novák z Univerzity Pardubice 
navrhuje modulární konstrukci jedno- 
až čtyřvozové jednotky o výkonu cca 
1 000 kW a napájením stejnosměrným 
i střídavým proudem plus lithiovou ba-
terií 1 000 Ah a pro ni provádí teoretický 
propočet ekonomiky provozu. Jednotka 
by byla určena pro provoz na trase, kde 
část by se realizovala pod trolejovým ve-
dením a část na neelektrizované trati, 
kde by vozidlo jelo na baterii. 

Přínosy jsou zřejmé jak pro objednate-
le dopravy/dopravce (snížení nákladů na 
energii, zvýšení využití vozidla, udržení 
konkurenceschopnosti, větší flexibilita 
nasazení), tak i pro cestující (snížení po-
čtu přestupů, zkrácení jízdních dob, zlep-
šení komfortu, tvorba nových relací). Pro 
životní prostředí nasazení takového vozi-
dla znamená eliminaci emisí a snížení 

Dvouzdrojová vozidla s baterií  
postupně překonávají nedůvěru dopravců

hluku a vibrací. Pro distributory elektři-
ny znamená novou příležitost a pro vý-
robce takového vozidla reference, konku-
renceschopnost a technologický pokrok.

Baterie je těžká a drahá, i když…
Bohužel ani zápory dvouzdrojových vozi-
del nejsou zanedbatelné. Kromě potřeby 
nabíjecího času, což v podmínkách želez-
nice nemusí být technologicky obtížné, 
je tu požadavek na dodržení rozsahu pra-

FiNaNČNí vÝhody
Jaký je finanční efekt zavedení 
dvouzdrojových vozidel oproti die-
selům? Výrazně nižší cena elektric-
ké energie (12 Kč/km oproti 48 Kč/
km) umožňuje dosáhnout na nižší 
poplatek za dopravní cestu u elek-
trické trakce. Dále jsou to možnost 
rekuperace, vyšší účinnost kom-
ponentů pohonného řetězce a niž-
ší hladina hluku. Nejsou třeba 
technologie nutné pro provoz spa-
lovacího motoru (chlazení) a od-
padá volnoběžná spotřeba. Otáz-
kou ale je, zda budou železniční 
tratě, které využívají dieselovou 
vozbu, v kontextu s elektrifikací 
hromadné silniční dopravy za ně-
jakých 20–40 let vůbec 
životaschopné.

šení cestující ani nepozná, protože jsou 
ryze technického charakteru. Do bu-
doucna se určitě dočká vylepšení i samot-
ný interiér.

letos vzrostou nároky na údržbu
V loňském roce každodenně Pendolina 
najezdila dohromady necelých sedm ti-
síc kilometrů denně, týdně to je více než 
45 tisíc kilometrů. Ze všech roků provo-
zu je to druhé nejvyšší číslo – více se jez-
dilo jen v roce 2012, kdy to bylo přes 46 ti-
síc kilometrů týdně. V roce 2015 se pod-
le Studeníka dostane proběh Pendolin 
dokonce přes hranici 50 tisíc kilometrů 
týdně a v některých dnech bude překo-
nána i hranice 7 500 km denně. Měsíčně 
to pak je přes 36 tisíc kilometrů u jedné 
jednotky, což je opravdu velká hodnota. 
„Uvidíme, jak se vše povede sladit s pra-
videlnou i nepravidelnou údržbou. Pev-
ně doufáme, že vše zvládneme a naše 
stroje budou ještě dlouhá léta sloužit ke 
spokojenosti našich zákazníků,“ dodá-
vá Studeník. MartiN harÁk

i důkladně zvážena z důvodu zjištění 
a případného nastavení rozložení hmot-
ností na kola a dvoukolí. Dříve jsme jez-
dili na váhu do MOVO Plzeň, ale po jejím 
zrušení jsme již třikrát byli u kolegů 
v DKV Brno-Maloměřice,“ říká Studeník.

Ani u Pendolin se nezastavil čas, tak-
že jsou vlaky postupně vylepšovány. Nej-
důležitějšími změnami jsou nová pozič-
ní světla, zmodernizovaný informační 
systém, vybudování palubní wi-fi a mno-
ho dalších „vychytávek“. Některá vylep-
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hybridním vozidlům u nás zatím pšenka nekvete. 
jediným zástupcem kategorie je řada 218 ČD cargo.

Příkladem úspěšné realizace osobního dvouzdrojového  
vozidla je jednotka regiolis pro sNcF.
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Pro pokrytí nákladů 
na rok 2015 budou 
rŽD potřebovat 
zvýšení dotací na  
31 miliard rublů.

Do roku 2003, kdy došlo v Rusku 
k transformaci, byl hlavním zdro-
jem financování osobní dopravy 

zisk z dopravy nákladní. V důsledku to-
ho se náklady na přepravu zboží po želez-
nici neustále zvyšovaly, což znehodno-
covalo její konkurenceschopnost. Pře-
rozdělování bylo následně odstraněno 
reformami železniční dopravy, které 
vedly k vytvoření dceřiných společností. 
V současné době existuje 27 společností 
působících na ruském trhu příměstské 
železniční dopravy včetně takzvaných 
Aeroexpressů poskytujících přímá spo-
jení z center měst k letištím.Dopravní 
obslužnost se řeší na regionální úrovni 
a týká se to především financování. Re-
gionální samosprávní orgány jsou odpo-
vědné za stanovení výše jízdného a úro-
veň služeb. Mají také povinnost dorov-
nat rozdíly příjmů a výdajů dopravních 
společností, dotovat sazby, které nejsou 
ekonomicky výhodné.

 
Nerentabilní systém podtrhují 
černí pasažéři a sociální jízdné
Příměstskou dopravu nezabezpečuje 
státní dopravce RŽD, je však zodpověd-
ný za správu a údržbu infrastruktury, 
zaměstnává obsluhu vlaků a také vlast-
ní vozidlový park, který pronajímá pří-
městským provozovatelům. K tomu RŽD 
dostávají dotace od státu ve výši 24,8 mi-
liardy rublů (cca 61,5 mil. dolarů), aby 
mohly poskytovat příměstským provo-

podle nové koncepce, kterou schválila 
ruská vláda, jsou státní orgány povinny 
podepsat dlouhodobé smlouvy s regio-
nálními operátory. 

odpovědnost padá  
na regionální vlády
Zatímco strategie dálkové dopravy mu- 
sí být koordinována s ruskou federální 
vládou, veškerá zodpovědnost za pří-
městský provoz padá na regionální sa-
mosprávní úřady. Zároveň poskytuje re-
gionálním úřadům pravomoc odmítnout 
zrušení příměstské železniční dopravy ve 
prospěch alternativních druhů dopravy. 
Nicméně je na regionálním úřadu, kolik 
peněz bude investovat do nových kolejo-
vých vozidel z finančních prostředků, 
které má k dispozici.

 haliNa MarŠÁlkovÁ
 Zdroj: IrJ 11/2014

krÁtCE

maďarsKO

přímé spojení Moskvy 
s Budapeští skončilo
ruské železnice k 14. prosinci loň-
ského roku zrušily jediný přímý spoj 
mezi Moskvou a Budapeští. Skončil 
tak legendární spoj Tisza express, 
který jezdil mezi oběma hlavními 
městy od roku 1949, denně pak od 
roku 1954. ruská strana tento krok 
odůvodňuje velkým propadem po-
čtu cestujících na této relaci. Podle 
informací ržD se zrušil také přímý 
spoj do bulharské Sofie a letní kur-
zové vozy do Bělehradu či Baru. 

srBsKO

rusové dodají techniku 
a zmodernizují koridor
Představitelé Srbských železnic 
a společnosti ržD International po-
depsali smlouvu na dodávku ruské 
železniční techniky za 100 milionů 
dolarů. rusové Srbům dodají mo-
dernizované soupravy vhodné pro 
transevropský železniční koridor. 
Dodavatel se zavázal dohodu plnit 
do patnácti měsíců. Kromě toho 
zmodernizují 65 km tratí na srb-
ském koridoru ze Staré Pazovy do 
Nového Sadu do roku 2017. Tento 
kontrakt má hodnotu bezmála  
49 milionů dolarů.    

raKOusKO 

Evropská komise ho  
žaluje kvůli dotacím
evropská komise podala 26. listopa-
du k Soudnímu dvoru eU žalobu na 
rakousko pro neplnění pravidel pro 
oblast finanční transparentnosti na 
železnici. Komisi vadí zejména ne-
dostatečný systém dohledu nad ve-
řejnými dotacemi při zajišťování do-
pravní obslužnosti ve veřejné služ-
bě. Problém se týká zejména skupi-
ny ÖBB a jejích dlouhodobých kon-
traktů se státem s platností do roku 
2019. Podle některých spekulací 
ÖBB využívá nelegálně část takto 
získaných peněz na subvencování 
ztrátového vysokorychlostního 
spojení Vídeň – Salcburk. 

střeDNÍ asie 

otevřena nová trať 
írán – kazachstán
Poslední spojení severovýchodního 
koridoru propojujícího Írán, Turkme-
nistán a Kazachstán bylo oficiálně 
otevřeno 3. prosince. Jako poslední 
byl dokončen 925 km dlouhý turk-
menský úsek, který dále pokračuje 
délkou 140 km na území Kazach-
stánu a 85 km v Íránu. Trasa byla 
dohodnuta v roce 2007 a stavěna 
od roku 2009. Většina trasy má roz-
chod 1 520 mm. Nové tranzitní spo-
jení je o 600 km kratší než východ-
nější trasa přes Sarakhs.

maLajsie

Čínské vlaky vylepší 
spojení na letiště
Operátor express rail Link, který 
provozuje železniční spojení na le-
tiště Kuala Lumpur, podepsal v lis-
topadu dohodu s podnikem CNr 
Changchun railway Vehicles o do-
dávce šesti elektrických vícedílných 
jednotek. Tyto jednotky umožní na 
57 km dlouhé trati zvýšit kapacitu 
o 50 procent, na níž byl během roku 
2013 zaznamenán pětinový nárůst 
dopravy a od otevření terminálu 
pro nízkonákladové dopravce KLIA2 
v květnu 2014 se objem dopravy 
meziročně zvýšil o 40 procent.

ČÍNa

další vrt v provozu, 
bojuje s bočními větry 
V polovině listopadu byla otevřena 
vysokorychlostní trať pro osobní 
dopravu mezi městy Urumqi 
a Hami v autonomní oblasti západ-
ní Číny Xinjiang Uyghur. Trať má 
délku 530 km a obsluhuje nádraží 
v následujících městech: Urumqi 
South, Turpan North, Shanshan 
North, Tuha a Hami. Stavba byla za-
hájena v lednu 2010. Trasa přes 
poušť Gobi byla navržena pro pro-
voz rychlostí 250 km/h a vyznačuje 
se rozsáhlými větrolamy na ochra-
nu vlaků před bočními větry. Traťo-
vé úseky jsou neustále pod kamero-
vým dohledem a plánuje se instala-
ce detekčních systémů odhalujících 
nárazy větru.  (gak, oz, acri)

Ruská regionální doprava  
polyká stále více peněz

iNvEstiCE. Nevyřešené financování není jediným problémem. rusko chce investovat miliardové částky do obnovy vozidel.

Nahradí modernizovaná Esa Dvojičky?
P řechod slovenské trakční infra-

struktury na střídavé napájení se 
dotkne nejen správce infrastruk-

tury (ŽSR), ale také dopravců. S postupu-
jící elektrizací soustavou 25 kV/50 Hz od 
Púchova směrem ke Košicím bude ne-
zbytné disponovat dostatečným počtem 
dvousystémových lokomotiv. A nejde jen 
o osobní dopravu, také nákladní želez-
niční dopravce, ZSSK Cargo Slovakia, 
modernizuje svůj park hnacích vozidel 
a zaměřuje se právě na vícesystémové lo-
komotivy řady 363. 

podzimní testy dopadly úspěšně
Na konci října loňského roku byl na Spiši 
k vidění zajímavý úkaz: šest štěrkem na-
ložených vozů typu Eanos vklíněných 
mezi pěticí modrých Esíček společnosti 
ZSSK Cargo Slovakia. Šlo o zkušební jíz-
dy nově zmodernizovaných lokomotiv 
řady 363. Zatím se ZSSK Cargo rozhodlo 
pro rekonstrukci čtyř kusů této série. 
Konkrétně jde o stroje čísel 363.103, 
363.104, 363.138 a 363.142. Pátá lokomoti-
va, klasické Eso 363.090, byla použita 
pouze jako náhradní v případě problémů, 
nebylo ji však potřeba použít.   

Zkušební jízdy modernizované řady 
proběhly ve dnech 30. a 31. října mezi 
stanicemi Spišská Nová Ves – Svit a zpět, 
navíc první den souprava zavítala i do 

poprvé. Provozní zkoušky modernizovaných lokomotiv řady 363 ZssK cargo 
proběhly v říjnu 2014 mezi stanicemi spišská Nová Ves – svit.  fOTO MartiN plíhal

Park vozidel pro příměstskou dopravu 
pamatuje 70. léta.  fOTO piXMaC (2x)

zovatelům slevy. Tento systém financo-
vání je ale nerentabilní. 

Téměř všichni provozovatelé příměst-
ské osobní dopravy jsou ztrátoví. Příčin 
je mnoho, za všechny lze jmenovat ome-
zené pravomoci při vymáhání pokut za 
jízdu bez jízdenky a nízké ceny jízdného. 
Špatná finanční situace příměstských 
operátorů znamená, že nejsou schopni 
splácet RŽD leasingové splátky za proná-
jem kolejových vozidel a posádek ani při 
snížené úrokové sazbě ve výši 1,2 %. Pro 
pokrytí nákladů na rok 2015 budou RŽD 
potřebovat zvýšení dotací na 31 miliard 
rublů. V konečném důsledku opět dochá-
zí k přerozdělování na podporu příměst-
ských dopravců, což je v rozporu se zása-
dami celého reformního procesu.

další peníze natečou  
do nových souprav
Dalším problémem je současný stav pro-
vozovaného vozidlového parku, který vy-
žaduje nákup nových souprav. Přitom 
mnoho příměstských dopravců není 
schopno nést náklady na údržbu ani stá-
vajících pronajatých souprav. A potřeba 
nových souprav ještě zesílí. V současné 
době totiž začaly práce na dvou projek-
tech rozvoje příměstské železniční infra-
struktury v Moskvě a tamní oblasti. Prv-
ním z nich je projekt na výstavbu nových 
linek v celkové délce 226 kilometrů spo-
jujících Moskvu s okolní aglomerací. 
Druhý projekt počítá s rekonstrukcí čty-

Hledání transparentního, 
funkčního, udržitelného, 
a spravedlivého modelu 
financování veřejné dopravy 
není jen otázkou menších 
postkomunistických států, 
ale trápí i takovou velmoc, 
jakou je rusko. Největší 
obtíže se projevují v systému 
financování regionální 
a příměstské železniční 
dopravy, kterou zajišťují 
regionální samosprávní 
orgány. Provoz zabezpečují 
místní operátoři, kteří si 
vlaky, personál a údržbu 
infrastruktury objednávají 
u národního železničního 
dopravce ržD. Ti však 
nejsou schopni dostát  
svým závazkům, a ržD 
proto žádá větší dotace od 
státu. rusko hledá cestu ze 
začarovaného kruhu, který 
polyká stále více peněz. 

řiapadesátikilometrového úseku mos-
kevské okružní železnice, kde se plánu-
je vybudování a rekonstrukce trakčních 
měníren, a také vybudováním 31 pře-
stupních stanic do moskevského metra. 
Práce mají být dokončeny v roce 2015.

Bohužel takový rozvoj v Moskvě je 
v přímém rozporu k ostatním oblastem 
Ruska. Špatná finanční situace regio-
nálních příměstských provozovatelů 
osobní železniční dopravy znamená, že 
jsou závislí na velkých infrastruktur-
ních projektech realizovaných v reakci 
na potřeby velkých událostí (například 
olympiáda v Soči a mistrovství světa ve 
fotbale v roce 2018). To jsou ale výjimky 
a většina příměstských operátorů stále 
čelí obrovským finančním problémům. 
Situaci snad trochu zachraňuje fakt, že 

náročná Štrbská rampa při vedení těž-
kých nákladních vlaků vyžaduje odpo-
vídající výkon.  

Bylo proto rozhodnuto o propojení 
dvou dvojic následujícím způsobem: 
363.103 + 363.104 a 363.138 + 363.142. Díky 
této modernizaci slovenský nákladní 
dopravce získal dvě „dvousystémové 
Dvojičky“, které budou schopny vést těž-
kotonážní vlaky. Mezi další výhody re-
konstrukce patří lepší dostupnost ná-
hradních dílů, zlepšení uživatelských 
parametrů a také plný účinek elektrody-
namické brzdy zachovaný až téměř do 
nulové rychlosti. 

Modernizace lokomotiv se týkala hlav-
ně elektrické výzbroje a také stanoviště 
strojvedoucího doznalo podstatných vy-
lepšení. Stroje mají nový trakční usměr-
ňovač, impulzivní měniče buzení jed-
nosměrných trakčních motorů, hlavní 
impulzní měniče napájení kotev jedno-
směrných trakčních motorů, ale také 
další elektroniku. Stanoviště jsou vyba-
vena dotykovým displejem a novou ra-
diostanicí typu TCZ. Ovládací panel na 
pultu strojvedoucího doznal několika 
změn, aby se ulehčilo řízení lokomotivy. 
Zajímavostí nového displeje je možnost 
listovat si ve výčtu chybových hlášení 
zpětně i za posledních několik týdnů.   
 GaBriEl korCsMÁros

stanice Spišské Vlachy. Novým nátěrem 
dle současného barevného schématu 
ZSSK Cargo svítící stroje absolvovaly 
zkušební jízdy po rekonstrukci úspěšně. 
Obsluhující personál chválil zejména 
bezproblémovou komunikaci strojů za-
pojených do mnohočlenného řízení 
a přesvědčivý silný účinek elektrodyna-
mické brzdy.

sloužit budou ve dvojicích
Nejpřínosnějším rysem modernizace 
čtyř lokomotiv řady 363 ZSSK Cargo je 
bezpochyby možnost jejich zapojení do 
mnohočlenného řízení. Jde o logický 
krok – jak bude přibývat úseků s napáje-
ním střídavým proudem, výrazně se 
omezí akční rádius nákladních stejno-
směrných Dvojiček řady 131. A sklonově 



ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55 
e-mail: obch@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz 
provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

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

Karnevalové Benátky s návštěvou ostrova Burano 
Vlakový poznávací zájezd – NA STARÉ FIP

Termín: 6.–8. 2. 2015, cena zájezdu: 1 190 Kč

Noční přejezd přes Vídeň do Benátek, ráno prohlídka města, plavba lodí po 
Canal Grande, zastávka u mostu Ponte di Rialto, baziliky Santa Maria della Sa-
lute; karnevalové veselí na náměstí sv. Marka. Možnost návštěvy Dóžecího 
paláce, baziliky sv. Marka či kampanily; pro zájemce odpolední odjezd s ve-
doucí zájezdu na nedaleký ostrov Burano. Návrat do Benátek a nočním vla-
kem do Vídně, 3. den odpolední příjezd do ČR. 

Cena zahrnuje: 4x místenku, služby vedoucího zájezdu.

Cena nezahrnuje: vlakovou dopravu, místní dopravu – lodní lístek cca 20 eur, 
úschovnu zavazadel a případné vstupy.

Itálie

NaBídka Čd travEl

Jaro na zeleném ostrově Ischia *** 
Vlakový pobytovo-poznávací zájezd – NA STARÉ FIP

Termín: 20.–26. 3. 2015, cena zájezdu: 7 490 Kč

Nočním přejezdem přes Vídeň do Říma, odtud se přesuneme do Neapole, lodí 
se dopravíme na ostrov Ischia. Další dny následuje okružní jízda po ostrově  
Ischia (v ceně zájezdu), ochutnávka místních likérů, pizza party s konzumací 
a možností připravit si vlastní pizzu (v ceně), výstup na horu Monte Epomeo, 
výlet na ostrv Procioda a mnoho dalších míst, které poznáte na dovolené při 
okružních cestách a návštěvách vybraných měst. 

Cena zahrnuje: 4x nocleh s polopenzí, 4x místenku, služby vedoucího zájezdu.

Cena nezahrnuje: vlakovou dopravu, vstupy do objektů (např. Aragonský 
hrad), fakultativní výlet, komplexní pojištění.

V naší nové destinaci, egyptské Hurghadě, nabízíme hotely Sea Gull, Host 
Mark a Caribbean World. Jedná se o velmi pěkné hotely s kvalitními službami. 
Čeká vás all inclusive na 8, 11 a 12 dní s odletem z Prahy, Brna i Ostravy. 

Itálie

Egypt

Krkonoše – Dolní Mísečky – Wellness hotel Idol *** 
Zimní balíček – last cena 2 745 Kč na osobu zahrnuje: ubytování na 4 noci 
s polopenzí, nástup libovolný den v termínu 5. 1.–2. 4. 2015, k 1 večeři kara-
fa vína pro 2 osoby, 1x za pobyt horký nápoj pro 2 osoby v hotelové restaura-
ci, 1x privátní vstup na 20 min. do whirlpool, 1x 400 Kč kredit na wellness 
služby a zábaly, wi-fi připojení, 15% slevu na balneo služby, úschovu lyží, par-
kování zdarma. 

Katalog ČD travel 2015 již brzy

Katalog rekreací 2015 „s dotací“ od zaměst-
navatelů bude distribuován již od 14. 1. 2015 
(dvojlist se seznamem hotelů). V pátek  
16. 1. 2015 bude zveřejněn úplný obsah na 
internetu zároveň se Závaznou objednáv-
kou. Letos nabízíme 60 % nových kapacit, 
například: Španělsko – Andalusie, řecké ost-
rovy Santorini a Lesvos, egypt apod. Pokud 
si chcete skutečně vybrat, jednejte rychle, 
nečekejte na poslední chvíli. 

S přáním všeho krásného do nového roku

Vaše cestovní kancelář ČD travel

Česká republika Kvapem se blíží jubileum vzniku asi nejznámějšího zástupce počátku rozmachu elektrické  
trakce v evropě. Legendární lokomotivy, kterým se podle jejich pohybu na kolejích a později 
i barevného řešení začalo říkat Krokodýli, zahájily svou plazivou pouť před téměř sto lety ve 
Švýcarsku, rozšířily se do řady dalších zemí, aby nakonec připomínaly svůj věhlas v muzeích.  
Činí tak i tuzemský zástupce rodu, který jen o vlásek unikl hořáku autogenu.

stroje zanikly po nehodách a poslední lokomo-
tiva byla odstavena v březnu 1986. Dnes mají ve 
Švýcarsku zachovány čtyři exponáty z původní 
starší série Ce 6/8 II a dva z novější série Ce 6/8 
III. Další dvojice pravých starších švýcarských 
Krokodýlů zdobí technická muzea v Sinsheimu 
a Speyru v Německu, jednoho získali Rakuša-
né. K němu mají i několik z těch, které si v li-
cenci v letech 1923–1927 postavili vlastními sila-
mi. Pravidelný provoz  novějšího německého 
typu Krokodýl, označovaného jako řada E 94,  
skončil až v 90. letech minulého století.  

Mezi Krokodýly patří dokonce i jeden typ tu-
zemské výroby. V roce 1927 postavila plzeňská 

Století Krokodýla:
plazivá cesta napříč Evropou

lEGENda. snímek zachycuje osobní vlak při odjezdu z Bellinzony s Krokodýlem na přípřeži směrem do itálie.  fOTO arChiv oErlikoN

Od května 1982 je v depu erstfeld vystaven 
zelený stroj ce 6/8 iii 14270.  fOTO autor (2x)

vZÁCNost. jediný dochovaný tuzemský zástupce rodu se nachází v plzeňské techmanii.

Pro dopravu nákladních vlaků na nároč-
ných tratích Švýcarska bylo nutno vyrobit 
vysoce výkonnou elektrickou lokomotivu. 

Podmínkou bylo, aby uvezla vlak o hmotnosti 
300 t rychlostí 65 km/h, do stoupání až 26 pro-
mile se stejnou zátěží měla dosáhnout 50 km/h. 
S nákladem těžkým 430 t  měla do stoupání špl-
hat rychlostí 35 km/h. Vše s dobrou průjezdnos-
tí tratě s náročným směrovým vedením. Muse-
la mít čtyři hnací elektromotory a výpočty taž-
ných sil vyšly na šest hnacích náprav. Když se 
připočetla hmotnost transformátoru odpovída-
jícího výkonu, zjistilo se, že lokomotiva bude 
muset mít ještě dvě další dvoukolí, takzvané 
běhouny. Stroj tedy musel mít celkem osm ná-
prav, rozdělených do dvou podvozků, přičemž 
jeho délka vycházela konstruktérům téměř na 
20 metrů. Tak dlouhá lokomotiva by ale měla 
problémy s projížděním ostrých oblouků. Při 
návrhu uspořádání podvozků a zavěšení skříně 
lokomotiv použili proto zvláštní řešení, ozna-
čované jako kloubové.

druhoválečná doprava  
vyžadovala ještě vyšší výkon
První stroj vyjel v listopadu 1919. Dosahoval vý-
konu 1 620 kW při hmotnosti 126 tun. Při prv-
ních zkouškách se zjistilo, že za průjezdu ob-
louky na klikatící se trati jede ladně jako vlní-
cí se plaz. Přezdívka Krokodýl byla na světě 
a kladně ji přijal i personál. Od 29. května 1921 
byl zaveden elektrický provoz na celém hor-
ském úseku Gotthardské dráhy z Erstfeldu do 
Biascy. Následovala proto sériová výroba 33 kusů 
s označením Ce 6/8 II, která probíhala až do léta 
1922. Doprava ale v poválečné konjunktuře dál 
stoupala, proto v letech  1925–26  vyjelo ještě dal-
ších 18 strojů (Ce 6/8 III). Zhruba padesát Kro-
kodýlů na několik desetiletí ovládalo velkou 
část dopravy na jedné z nejdůležitějších tratí 
v Evropě. Původní nátěr skříně lokomotiv byl 
hnědý, brzy se však uplatnil nátěr zelený, což 
nakonec plně korespondovalo s přezdívkou.

Za druhé světové války došlo k nárůstu tran-
zitní dopravy mezi Německem a Itálií. Platby za 
tranzitní nákladní dopravu od států Osy zajiš-

ťovaly obživu pro občany konfederace. Švýcar-
ské spolkové dráhy proto brzy musely u Krokodý-
lů vyměnit elektromotory za ještě výkonnější.  

Šedesát let rutinní dřiny…
Technické provedení Krokodýlů na Gotthard-
ské dráze se osvědčilo, proto bylo uplatněno 
i na lokomotivách pro další tratě. Nejen ve Švý-
carsku, ale i v cizině. Železniční historie ke 
každému vzniklému typu proto ještě přidává 
přívlastek, o jaký konkrétní typ Krokodýla se 
vlastně jedná. Známe třeba Rhétského Kroko-
dýla, několik typů německých a rakouských 
i dalších. Od roku 1927 dodaly švýcarské a brit-

ské firmy 41 kusů Krokodýlů až do Indie. Postup-
ně bylo vyrobeno několik unikátních Krokodý-
lů, většinou na úzký rozchod kolejí. Největšími 
exoty se stala dvojice motorových Krokodýlků 
pro bolivijskou trať Machacamarca  – Uncia, ex-
portovaná ze Švýcarska v letech 1952 a 1956. 
V Andách překonávaly průsmyk Paso de Bombo 
s nadmořskou výšku 4 400 m nad mořem. 

Vznikly i typy, kterým se říká „nepraví Kro-
kodýli“. Na první pohled vypadají jako gott-
hardský typ, ale mají jiná – jednodušší – tech-
nická řešení. Jezdily ve Španělsku, Francii, Lu-
cembursku a dalších zemích. Ve Švýcarsku zů-
stali Krokodýli v pravidelném provozu 60 let.

 
…vystřídal odpočinek v muzeích
Když je nahradily lokomotivy s mnohonásobně 
větším výkonem, Krokodýli přešli do rovinatěj-
ších oblastí nebo se používali na posunu. Čtyři 

Škodovka pro posun v železničním uzlu Praha 
dvojici elektrických lokomotiv řady E 424.0. 
Měly mnohá technická řešení známá u švý-
carských lokomotiv, například kloubový rám 
a spojnicový pohon hnacích dvoukolí. Doslou-
žily v roce 1967 na trati Tábor – Bechyně, zruše-
ny byly v roce 1972. Přestože lokomotiva figuro-
vala na seznamu exponátů určených do sbírek 
Národního technického muzea, málem svůj ži-
vot skončila pod hořáky autogenů. Během pře-
pravy vraku do Kovošrotu v areálu plzeňské 
Škodovky ji však náhodou uviděl syn známého 
konstruktéra lokomotiv Miloš Opial. Díky jeho 
intervenci stroj zůstal zachován a proslulost 
této legendární lokomotivní konstrukce si tak 
můžeme dodnes připomenout v plzeňské Tech-
mania Science Center, kde je jediný český zá-
stupce „rodu“ Krokodýlů vystaven. 
 Miroslav pEtr
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Buďte přísnější 
v soutěžích!
Velmi se mi líbila velikonoční sou-
těž železničáře. Co se mi ale vůbec 
nelíbilo, byl fakt, že šanci na výhru, 
kterou byl model lokomotivy řady 
750.7 + 2 rychlíkové vagony ve veli-
kosti TT, měli i ti, kteří měli 3 odpo-
vědi špatně! Myslím si, že když se 
soutěží o tak pěknou a hodnotnou 
cenu, tak šanci vyhrát 1. cenu by 
měli mít pouze ti, kteří odpoví na 
všechny soutěžní otázky správně. 
Věřím, že se pro příště polepšíte 
a šanci vyhrát 1. cenu budou mít 
pouze ti, kteří odpoví na všechny 
otázky správně, a to i přesto, že 
budou opět velmi těžké.
 lukÁŠ povolNÝ

Odpověď redakce: Vzhledem k tomu, že 
otázky byly poměrně obtížné (volili jsme 
je tak, že k jejich zodpovězení nestačilo 
jen odpověď vyhledat na internetu), roz-
hodli jsme se, že budeme akceptovat 
i určitý počet chybných odpovědí, aby-
chom soutěžící neodradili hned při prv-
ním zběžném pohledu na otázky. Soutěž 
Železničáře, kterou zmiňujete, hodláme 
v podobném ražení a rozsahu vyhlásit 
i na jaře 2015. Naší snahou bude opět 
přilákat k soutěžení co nejvíce čtenářů. 
Pokud naši redaktoři připraví i do další 
soutěže podobně zapeklité otázky, 
budeme znovu určitý počet chyb akcep-
tovat. Motivací bude opět jen a pouze 
přístupnost širší obci čtenářů. 

aplikace Můj vlak 
může být ještě lepší
Oblíbila jsem si novou mobilní apli-
kaci Českých drah Můj vlak, kterou 
používám takřka denně. Chválím její 
přehlednost, rychlost zobrazování 
i off-line režim u jízdních řádů. Měla 
bych ale návrh, jak ještě lépe využít 
její potenciál. Vadí mi, že nemohu 
být dopředu informována o mimo-
řádnostech na straně dopravce. 
Konkrétně třeba o řazení vozu, kte-
rý neumožňuje spoji využít jeho 
maximální rychlost a ten během 
cesty logicky zvyšuje své zpoždění. 
Kdyby tato – podle mého názoru 
důležitá – informace byla k dispozi-
ci (k čemuž se platforma Můj vlak 
vyloženě nabízí), mohla bych si své 
cesty plánovat s ohledem na tyto 
omezující opatření. Domnívám se, 
že i predikce zpoždění při takové 
provozní mimořádnosti je možná 
a jde jen o včasná vstupní data od 
provozních zaměstnanců.
 JaNa JEžEkovÁ

Odpověď: Zobrazování mimořádných 
změn v řazení je v plánu autorského 
týmu. U predikce zpoždění v případě 
podobné anomálie však máme obavu, 
že tvorba algoritmu, který by umožňo-
val spočítat byť jen orientační zpoždění 
kvůli snížené provozní rychlosti, by byla 
příliš složitá, respektive nepřinášela 
kýženou přesnost.
 roMaN MENC 

Odbor obchodu osobní dopravy GŘ ČD

proč pendolino na 
slovensku nenaklápí?

Velmi chválím nasazení jednotek 
Pendolino na Slovensko. Nechápu 
ale jednu věc – Pendolino je přece 
„něčím víc“ také díky technice 
naklápění, což těmto jednotkám 
umožňuje zkrátit cestovní časy. Byl 
jsem proto nemile překvapen, když 
jsem při své první cestě Pendolinem 
do Liptovského Mikuláše zjistil, že 
na slovenské infrastruktuře se tato 
výhoda nikterak nezúročí. Vlak zde 
může využívat stejných maximál-
ních rychlostí jako ostatní „obyčej-
né“ vlaky. Je škoda, že žSr neumož-
ní Českým drahám využívat této 
konkurenční výhody.
 ZdENěk havlík

Odpověď redakce: V souladu s harmo-
nogramem nasazení Pendolin do Košic 
startují jednání jak s partnerským 
dopravcem ZSSK, tak se slovenským 
správcem infrastruktury ŽSR. Cílem je 
umožnit jednotkám řady 680 využívat 
vyšších rychlostí od jízdního řádu 2016.

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

Příběh Peršingů a Es  
se rodil jako inženýrská odysea
Byť mu učarovaly letadla a později parní lokomotivy, stál u zrodu dnes již 
legendárních elektrických strojů. Na jeho rýsovacím prkně vznikaly první 
plzeňské dvousystémovky, opravdová konstruktérská výzva však přišla 
v podobě nadčasových, ale problémových tyristorových es a Peršingů. 
Vrcholným dílem měla být první česká vysokorychlostní jednotka, místo  
níž však naše koleje brázdí Pendolina. Deník někdejšího šéfkonstruktéra 
lokomotivky Škoda Plzeň je nabitý milníky československé lokomotivní historie. 

dovky. „Po vysoké škole jsem nemusel na 
vojnu, protože jsem ji absolvoval již při 
studiu, a tak jsem mohl ihned nastoupit 
do práce. Už při studiích jsem si nakres-
lil typové výkresy všech českých lokomo-
tiv, které byly u nás v provozu. Tedy hlav-
ně parních. Opravdu jsem si myslel, že se 
ve Škodovce stanu konstruktérem par-
ních lokomotiv. Po nástupu v roce 1958 
jsem ale byl přidělen do závodu Přesné 
strojírny. V oddělení Výzkum lokomotiv 
jsem začal pracovat na zkouškách prv-
ních turbínových lokomotiv a později 
i elektrických lokomotiv první generace.“ 

přichází problémová 
tyristorová meta
V první polovině sedmdesátých let se 
podílel na konstrukci lokomotiv řady ES 
499.0 (350) a odvozených stejnosměr-
ných E 499.2 (150). Pak přišla opravdová 
konstruktérská výzva – zkonstruovat 
stroj, jehož trakce nebude v zajetí zasta-
ralé odporové regulace, ale bude využí-
vat progresivnějších prvků, které nebu-
dou mařit elektrickou energii. „V roce 
1980 tedy vyjely ze Škodovky dva dvou-
systémové prototypy, označené jako ES 
499.1001 a ES 499.1002 s moderní tyristo-

najetí sta tisíc kilometrů v provozních 
podmínkách se konalo oponentní řízení. 
Dopadlo dobře a lokomotivy byly schvále-
ny do běžného provozu. Konec obtíží to 
ale neznamenalo. Dětské nemoci maši-
ny jsme dolaďovali za provozu ještě ně-
kolik let a navíc museli čelit odpůrcům 
této řady, a to i z řad zaměstnanců ČSD, 
zejména při dodání desetikusové série do 
přerovského depa.“

Následná série stejnosměrných stro-
jů řady E 499.3 (163), stavěných bez proto-
typu ve dvacetikusové dodávce pro depo 
v Ústí nad Labem, si také prošla svým 
krušným obdobím. Na vině častých ne-
schopností byly zejména problémy s trakč-
ními motory. „Peršingy milovali přede-
vším školáci, protože mašina často pro 
poruchu nedojela. Řešili jsme i problé-
my s automatickou regulací rychlosti, 
samovolným rozjezdem a další pikant-
nosti. A také oponovali tomu, aby stro-
je měly čelo s negativním sklonem, jak 
znělo původní zadání. Ale co mě zlobí, 
je fakt, že unifikovaná řada, projektova-
ná na 120 km/h, je rekonstruována na 
maximální rychlost 140, v případě Slo-
venska dokonce na 160 km/h! Proudění 
vzduchu vytváří velký odpor, což se pro-
jevuje zvýšenou spotřebou elektrické 
energie. Tomu by určitě pomohla výmě-
na kabiny strojvedoucího za aerodyna-
mičtější, což ale dnes už neovlivním. Ale 
za úvahu by to stálo,“ dodává Palík. 

 MartiN harÁk

FraNtiŠEk palík

Po absolutoriu Vysoké školy želez-
niční v Praze v roce 1958 pracoval 
jako výzkumný pracovník v závodě 
elektrické lokomotivy Škoda v Plz-
ni. V období let 1965 až 1970 byl ve-
doucím oddělení Výzkumu lokomo-
tiv, v letech 1970 až 1982 šéfkon-
struktérem oddělení Konstrukce lo-
komotiv a posléze v období 1982 až 
1990 technickým náměstkem ředi-
tele závodu elektrické lokomotivy. 
Od roku 1992 byl prezidentem Aso-
ciace vysokorychlostní železniční 
dopravy a členem představenstva 
akciové společnosti VrAMZ (Vyso-
korychlostní a modernizované že-
leznice). Od roku 1994 pracoval 
v ČKD Praha, kde vedl konsorcium 
firem ČKD, Siemens, fiat ferrovia-
ria a Vagonka Studénka pro zpraco-
vání projektu a dodávky vlaků Pen-
dolino pro ČD. Od roku 2002 před-
náší na fakultě strojní Západočeské 
univerzity Plzeň.

proBléMové dítko. tým škodováků a pracovníků ČsD u prototypu es 499.1001 v roce 1978. fOTO arChiv FraNtiŠka palíka

rodák z Přibyslavic na Třebíčsku za-
čal v roce 1947 dojíždět s dvěma ka-
marády brzkým ranním vlakem do 

učení do jihlavského depa. V půl čtvrté 
ráno každý všední den a odpoledne ná-
vrat po páté hodině! „Tak jako každému 
mladému člověku se mně to moc nelíbi-
lo, a proto jsem chtěl změnit svůj další ži-
vot. Hned jak jsem úspěšně složil učňov-
ské zkoušky, tak jsem se rozhlížel po svém 
dalším uplatnění někde, kam bych mohl 
chodit pracovat nebo studovat v ‚normál-
ní‘ hodinu. Za pár měsíců práce v depu 
jsem vyplnil přihlášku na Vyšší průmys-
lovou školu železniční v České Třebové, 
kam jsem složil zkoušky do prestižní tří-
dy 1-2 ž, a tím se můj život otočil o sto 
osmdesát stupňů,“ vzpomíná s úsměvem 
inženýr Palík, jehož jméno je v lokomo-
tivní branži dodnes pojmem. 

k mašinám dezertoval  
od letectva
Při Vysoké škole železniční mladý Fran-
tišek vystudoval i vojenskou katedru. Byl 
prý doslova blázen do letadel a na vlastní 
žádost odveden k letectvu a možná se 
jeho kariéra mohla ubírat tímto směrem. 
Kdyby nedostal nabídku z plzeňské Ško-

rovou regulací. Pro nás ale nastala zou-
falá situace! Elektronickou výzbroj do-
dávala ČKD Elektrotechnika a používa-
né polovodičové prvky byly vyráběny 
v závodě Polovodiče. Další slaboproudo-
vé součástky jako například tranzistory 
pocházely odkudsi z Asie a podle toho 
také vypadala jejich kvalita. Neustále 
se stávalo, že po seřízení regulátoru ří-
zení docházelo k rozlaďování, což při-
nášelo problémy v řízení lokomotivy,“ 
vzpomíná inženýr Palík.

Boj proti stávkující  
technice i lidem
Nad unifikovanou řadou se tak začala 
stahovat mračna a vypadalo to, že celý 
projekt skončí. „To jsme ale nemohli 
dopustit. ČSD už měly závaznou objed-
návku na deset vícesystémových a dva-
cet stejnosměrných strojů z této unifi-
kované řady, a tak jsme museli opravdu 
zabrat. Každý den jsme s prototypový-
mi Esy jezdili na okruhu ve Velimi a po 
zkouškách prováděli podrobnou analý-
zu. Když jsme vychytali ty nejhorší pro-
blémy, dislokovali jsme oba stroje do Jih-
lavy, odkud vozily pravidelné rychlíky do 
Prahy a také na trase Praha – Brno. Po 

Za railjetem do Království železnic

Moderní soupravy ČD railjet nabízejí komfortní ces-
tování na lince Praha – Brno – Vídeň – Graz. V neděli 
14. prosince loňského roku vyjela první souprava ČD 
railjet také na koleje Království železnic. Na největ-
ším modelovém kolejišti ve střední a východní Evropě 
jezdí model jednotky Siemens Viaggio Comfort zatím 
mezi Prahou a Kolínem. V ráji železničních modelů 
upozorňují na nejnovější vlaky Českých drah i reklam-
ní upoutávky na lunetách, tj. půlkruhových plochách 
střech, kryté haly pražského hlavního nádraží. Všich-
ni cestující, kteří jedou vlaky ČD do Prahy a zakoupí si 
místenku, mohou požádat při jejím prodeji o vystave-
ní slevové poukázky na vstupenku do Království želez-
nic. S ní pak zaplatí za vstupné jen 50 Kč. Nabídku na 
zvýhodněné vstupné mohou samozřejmě využít i za-
městnanci ČD a jejich blízcí. Společná akce Království 
železnic a ČD trvá do 31. 10. 2015. 

Nejbližší železniční stanice/zastávka:  
Praha-Smíchov/Praha-Smíchov Na Knížecí

V Techmanii mají tři železniční unikáty

V plzeňském science centru Techmania, které se sna-
ží zábavnou formou popularizovat vědu a techniku, si 
na své přijdou i příznivci světa na kolejích. V expozici 
historické techniky nechybějí železniční unikáty – tři 
historické lokomotivy. Parní lokomotiva 354.1217 vy-
robená v roce 1938 je poslední ze škodováckých loko-
motiv této řady, která se dochovala v ČR. Tyto rych-
lé a spolehlivé lokomotivy si pro všestranné použití vy-
sloužily označení Všudybylka. Elektrická lokomotiva 
Škoda 32 E (S 699.001) z roku 1963 byla první lokomoti-
vou s laminátovou karosérií na světě a na jejím takřka 
kosmickém vzhledu se podílel i výtvarník-designér. Pří-
mo v hale, kde byla montována, je vystavena nejstar-
ší dochovaná elektrická lokomotiva vyrobená v plzeň-
ské Škodovce – Škoda Elo 2 (E 424.001) z roku 1928. Od 
plzeňského hlavního nádraží vás k Techmanii doveze 
bus č. 15 asi za 10 minut. 

Nejbližší železniční stanice:  
Plzeň hl. n./Plzeň-Jižní předměstí

Výstava modelové železnice TT ve Velkém Meziříčí

Od 30. ledna do 8. února pořádá Klub železničních mo-
delářů TT ve Velkém Meziříčí výstavu modelové želez-
nice TT. Hlavním exponátem výstavy je jedno z největ-
ších stálých kolejišť ve velikosti TT v ČR o délce 18 me-
trů. Velkomeziříčští železniční modeláři se snaží co 
nejvěrněji znázornit provoz na Československých stát-
ních drahách v 70. letech minulého století, tedy v ob-
dobí přechodu z parní na motorovou trakci. Motivem 
je hlavní dvoukolejná neelektrizovaná trať se zaústě-
nou lokálkou, která je ukončena přesnou kopií původ-
ního velkomeziříčského nádraží. Na výstavě uvidíte 
přehlídku více než 20 modelů lokomotiv a motorových 
vozů, které jsou z větší části postaveny členy klubu. 
Zastoupena je většina nejznámějších českosloven-
ských konstrukcí. A kolik zaplatíte za vstupné na vý-
stavu? Dospělí 20 Kč a děti pouze 10 Kč. Další podrob-
nosti najdete na www.kzmtt.cz.

Nejbližší železniční stanice/zastávka:  
Velké Meziříčí/Velké Meziříčí zast.
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090


