
Kategorie vlaků jako 
marketingový tahák 
TEE, SC Pendolino nebo railjet. 
Co měly či mají tato označení 
říci cestujícím a proč?
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Prosincová ledovka  
pozmění krizové scénáře

i n F o r M u J E M EsloupEK

poučení z kalamity 
jsme si vzali za své
od prosincové kalamitní situace už 
uplynuly dva měsíce. Za tu dobu 
vyjelo přes 450 tisíc vlaků osobní 
dopravy a národní dopravce pře-
pravil více než 28 milionů cestují-
cích. Stále si však musíme připomí-
nat, že během kalamity bylo odřek-
nuto několik stovek vlaků a nesjízd-
nost tratí znamenala komplikace 
pro desetitisíce cestujících. Zásah 
přírody znamenal pro ČD ztrátu  
cca 20 milionů korun, přičemž něco 
přes polovinu tvoří výpadky v trž-
bách. Nikdo z nás nezapomněl na 
slib daný zákazníkům – z kalamity 
se poučíme. 

Provozní analýzu jsme měli hotovu 
ještě před Vánocemi, bez ohledu 
na svátky započala práce tarifní, 
technologické a provozní skupiny. 
Zapojili se i odborníci na informati-
ku. Hned po Novém roce jsme měli 
potřebné výstupy pro jednání se 
SŽDC. Řešily se otázky vyhlašování 
jednotlivých typů mimořádností, 
zapojení domácích pohotovostí 
v regionech, ale i to zásadní – podá-
ní prvotních informací cestujícím 
ve stanicích i na palubách vlaků. 
Projednaná opatření zahrnují jak 
interní procesy pro vedoucí zaměst- 
nance ČD ve sborníku SR 14, tak 
postupy pro kolegy z provozu for-
mou procesního listu k mimořád-
nostem. Jsou nadefinovány softwa-
rové úpravy zařízení PoP a UNIPoK 
i úpravy dispečerského systému. 

finišujeme projednání novelizo-
vané směrnice pro spolupráci ČD 
a SŽDC při řešení mimořádností. 
Další kapitolou je částečné personál-
ní posílení dispečinku a hlavně řeše-
ní přímých linek mezi dispečery ČD 
a SŽDC. S kolegy ze SŽDC se podařilo 
dojednat jednotné způsoby infor-
movanosti cestujících audiovizuální-
mi systémy na velkých nádražích. 
Tady se totiž projevily mezery, které 
snad nyní definitivně zacelíme.

Počet cestujících, kteří loni využili spoje národního 
dopravce, překročil hranici 170 milionů. V meziročním 
srovnání je to nárůst o více než 860 tisíc lidí, přičemž 
rostoucí tendence zaznamenala jak dálková, tak příměstská 
doprava. V pětileté retrospektivě vlaky ČD využilo 
o neuvěřitelných 7 milionů lidí více než v roce 2009.  
Na comebacku zájmu o železnici má zásluhu komfortnější 
vozidlový park, lepší služby i zkrácení dojezdových časů.  Homogenní vrstva ledu, která první 

dva prosincové dny loňského roku 
obalila trakční vedení, způsobila 

pády stromů a značně omezila veřej-
nou (ale také individuální) dopravu 
v mnoha krajích republiky, poma-
lu upadá v zapomnění. Ovšem jen 
zdánlivě. Jakkoli bylo nasazení 
zaměstnanců národního do-
pravce během kalamity ob-
rovské, často na úkor jejich 
volného času, potíže, kte-
ré nezvykle silná ledovka 
způsobila, odhalily ně-
které mezery v krizo-
vých scénářích na želez-
nici, se kterými nebylo – zejména v kon-
textu celoplošného rozsahu kalamity 
– počítáno. České dráhy proto připravily 
soubor opatření, jež by měla v budoucnu 
při vzniku podobných mimořádností 
přinést optimální řešení situace. 

K úpravám přistoupila také Sprá-
va železniční dopravní cesty. Je to-
tiž nasnadě, že k podobným kli-
matickým překvapením nebo ži-
velním pohromám bude docházet 
i v budoucnu. Na druhou stranu 
k nim však nedochází tak často, 
a proto je velmi iluzorní napří-
klad představa, že trakč-
ní vedení bude vybave-
no výhřevem jako vý-
hybky. Informovanost ve 
stanicích však zlepšit lze  
a je to žádoucí. Ovšem i díl-
čí zlepšení, třeba intenzivněj-
ší komunikace mezi dopravci 
a správcem infrastruktury, 
operativnější zajištění vozi-
del nezávislé trakce a další „drob-
nosti“, znamenají v součtu mno-
hé. Vedle zajištění provozu (ales-
poň v omezené míře) je důležité po-
selství, které železnice v podobných 
situacích předá cestujícím. Vyplynout 
by mělo jediné: postaráme se o vás.

dispečerský aparát  
dostane posilu
Jedním z výstupů posouzení kala-
mity je konstatování, že dispečink 
osobní dopravy Českých drah byl 

Vlaky preferuje stále více lidí
ČD loni přepravily rekordní počet cestujících v pětileté historii

schopen zajistit činnosti spojené s or-
ganizací osobní dopravy jen s určitým 
omezením. Zatímco od nepaměti až do 

září 2011, kdy došlo k odčlenění tak-
zvané živé dopravní cesty od ČD pod 

SŽDC, byla většina činností při ře-
šení mimořádných událostí za-

jišťována především zaměst-
nanci řízení provozu, v nové 
hierarchii přešly tyto čin-
nosti na dopravce, konkrét-

ně dispečink ČD, což vedlo 
k razantnímu nárůstu 

náročnosti a počtu řeše-
ných situací. To se na-
plno projevilo právě při 

celoplošné kalamitě, jelikož jinak řeše-
né lokální mimořádnosti jsou zvládány 
bez problémů. Od 1. března letošního 
roku proto budou jednotlivé dispečinky 

ČD (síťový dispečink v Praze pro dál-
kovou dopravu a regionální dispe-

činky v Praze, Plzni a Brně) čás-
tečně posíleny. Cílem je zajistit 
dostatečnou akceschopnost i pro 
řešení mimořádností podobné-

ho rozsahu.
Ovšem jen dispečeři ČD 
sami situaci nezachrání. 

Bezpodmínečně nutná 
je komunikace s jejich 
kolegy ze SŽDC. Během 
prosincových dní do-

cházelo nezřídka k si-
tuacím, kdy byly běžné 

telefonní linky přetíženy, 
což mělo za následek velmi 
obtížné spojení mezi dispe-
čery ČD a SŽDC. Dalším kro-
kem je proto záměr vybudo-

vat nové přímé spojení mezi 
dispečinky národního doprav-
ce a správce infrastruktury, ne-
závislé na běžné telefonní síti. 
Ulehčení stávajícím kanálům 
má přinést také možnost tex-
tové (datové) komunikace me- 
zi dispečery a vlakovými četa-
mi, respektive osobními po-
kladníky, prostřednictvím 
chytrých mobilních telefonů 
a odbavovací techniky.

Rychlejší a kvalitnější soupravy, 
taktový jízdní řád, modernizace 
železničních tratí, výstavba no-

vých zastávek v městských aglomera-
cích, provázanost veřejné dopravy v rám-
ci integrovaných dopravních systémů. 
Nejen to, ale i další faktory, ovlivňující 
zájem cestujících o využití železniční 
dopravy, přináší své ovoce. O renesanci 
železnice se začalo více mluvit zejména 
s nárůstem cen pohonných hmot v le-
tech 2011, 2012 a zdá se, že lidé, objevivší 
„novou“ železnici, jí dávají přednost před 
autem stále častěji. 

do prahy dojíždí denně  
více lidí na větší vzdálenost
Nejvýraznější růst zaznamenaly České 
dráhy meziročně právě v roce 2012, kdy 
cestovalo vlakem téměř o 3 miliony lidí 
více. Kontinuální nárůst přepravených 
osob však pokračoval i nadále (v roce 2013 
meziročně o cca půl milionu) až k číslu 
170, 146 milionu přepravených osob loni. 
Přibližně stejná zůstává průměrná vzdá-
lenost, na kterou lidé cestují – jde o zhru-
ba 40 kilometrů. 

Za vzestupem zájmu stojí i zlepšová-
ní kvality vozidlového parku, vždyť od ro- 
ku 2008 investoval národní dopravce do 
jeho obnovy zhruba 37 miliard korun. 
A tento trend pokračuje, připomeňme 
kontrakt se společností Pars nova na mo-
dernizaci až 62 vozů řady Bp v hodnotě 
jedné miliardy korun nebo novou smlou-
vu se společností Škoda Vagonka na do-
dávku 14 dvousystémových jednotek pro 
dálkovou dopravu v hodnotě 2,6 mld. Kč. 

V důsledku těchto investic roste počet ces-
tujících nejen v příměstské dopravě, ale 
i v přepravách dálkových. O tom, že jde 
také o dojezdové časy, svědčí fakt, že 
zvýšení počtů cestujících má souvislost 
s postupnou dostavbou koridorů a rozši-
řováním nabídky v příměstské dopravě. 
Růstové tendence jsou patrné zejména 
v dojížďce do velkých aglomerací, přede-
vším do Prahy. Příznivější dojezdové ča-
sy se odrážejí také ve vzdálenosti, od-
kud jsou lidé ochotni denně dojíždět, jde 
např. o relaci Tábor – Praha. 

Čistě dálkové relace reflektují podob-
ný vývoj, a to zejména tam, kde je želez-
nice časově konkurenceschopná silnič-
ní dopravě. Příkladem může být trasa 
Praha – Brno, kde počty cestujících zají-
mavě vzrostly a je velmi pravděpodobné, 
že tento trend bude v souvislosti s nasa-
zením railjetů pokračovat. Více lidí voli-
lo železnici také ve směru z Prahy do Plz-
ně a do Hradce Králové. V následujících 
letech je však pravděpodobné, že omeze-
ní kvůli rozsáhlým výlukám mohou část 
cestujících odradit.

spektrum cestujících  
odráží demografický vývoj
Vývoj počtu přepravených osob však také 
souvisí s demografickými tendencemi. 
Ty se projevují například u slabších stu-
dentských ročníků z druhé poloviny 90. 
let. Naopak u produktivní části popula-
ce lze očekávat další růst zejména v kon-
textu se zvyšováním mobility obyvatel-
stva do velkých aglomerací.   
 vÁClav ruBEŠ

→ Pokračování na straně 2
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Zlatý středník
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inForMaCE přEdEvŠíM. Opatření by měla vyřešit i problém přehlcenosti 
audiovizuálních informačních systémů ve velkých stanicích.   foTo autor

z p r a v o d a J s t v í

p r o  z a M ě s t n a n C E

Chystají se změny 
v odbavování skupin
Na jaře letošního roku bude do pra-
xe uveden nový způsob odbavení 
skupin cestujících a cestujících 
s jízdními koly. Důvodem novinky 
je snaha předcházet nepodchyce-
nému přeplňování souprav, pruž-
něji řešit vyhrazování míst nebo 
objednávání dostatečného počtu 
autobusů při náhradní dopravě. 
Výhodou bude také informování 
vlakového doprovodu prostřednic-
tvím PoP, že v konkrétní stanici na 
trase proběhne nástup předhláše-
né skupiny (např.: Pozor, v Kopidl-
ně nastoupí předhlášená skupina  
35 cestujících). Nový systém umož-
ní pružně reagovat na poptávku 
cestujících, kteří jeho zavedením 
nebudou nijak kráceni na možnosti 
získat skupinovou slevu i před od- 
jezdem vlaku. 

novinky:
◆   Skupiny o počtu 6 a více osob 

(horní hranice nebude omezena) 
si svou přepravu objednají tři dny 
před odjezdem pomocí objednáv-
kového formuláře na internetu, 
telefonickým hovorem na Kon-
taktní centrum nebo u pokladní 
přepážky (pokladník požadavek 
přepíše do UNIPoK). 

◆   Cestující následně po zpracování 
objednávky obdrží kód k vyzved-
nutí jízdenky a bezplatných mís-
tenek nebo vyhrazení potřebného 
počtu míst ve zvolených vlacích 
v celé trase jejich jízdy a zpět. 

◆   S přiděleným kódem se cestující 
buď dostaví k odbavení (jízdenka 
se po jeho zadání vyvolá z UNIPoK 
automaticky), nebo si ji sám za- 
koupí přes eShop ČD.

Pokud již nebude možné ve vla-
cích, které si určil cestující, přepra-
vu zajistit pro souběh skupin nebo 
nemožnost posílení soupravy 
o další vůz, bude mu nabídnuto 
náhradní řešení.

◆   Skupina nad 6 osob v období krat-
ším než 3 dny před odjezdem bude 
odbavena více doklady se slevou 
pro skupinu (pokladník nebo prů-
vodčí je rozdělí na skupinky po 
5 osobách). Stejně naprogramo-
ván bude i eShop ČD. Samozřejmě 
i v tomto případě bude požadavek 
odeslán do systému pro posilování 
souprav dopravce.

Co se nezmění: 

◆   odbavování skupin do 5 osob, těm 
bude přiznána sleva na počkání 
a ve stejném rozsahu jako dosud.

Do doby spuštění ostré verze objed-
návkového systému platí pro odba-
vení skupin původní podmínky jako 
v předchozích letech. roMan ŠulC

s daty od vpn Family 
využijete mobily naplno
Mobily už dávno neslouží pouze 
k vyřizování hovorů. Rozvoj chytrých 
telefonů, tabletů a jiných zařízení 
s sebou přinesl i snadnější přístup 
k internetu a k celé řadě užitečných 
aplikací. Ve VPN family v síti o2 
i v síti Vodafonu si každý zaměstna-
nec Skupiny České dráhy a SŽDC 
může jednoduše zřídit datové tarify 
za velmi výhodné ceny. Ve VPN 
family dnes využívá internet v mo- 
bilu více než 20 % kolegů a jejich 
rodinných příslušníků.

Ceny datových tarifů se odvíjejí 
od zakoupeného objemu dat na 
určité časové období (např. na 
měsíc nebo na den). Po jeho vyčer-
pání se začne uplatňovat takzvaná 
fair Usage Polici (fUP). To zname-
ná, že dojde  k dočasnému snížení 
rychlosti přenosu dat. Například 
u operátora o2 na 64 kbps, u Voda-
fonu na 32 kbps, což je ale dostaču-
jící rychlost internetu pro psaní tex-
tů nebo stahování e-mailů.

Volba datového tarifu závisí na 
potřebách každého uživatele. Pro 
textové zprávy, sledování počasí, 
zjištění spojení vlaků či spojení 
v MHD stačí mít tarif Internet v mo- 
bilu s fUP 200/250 MB. Ve VPN 
family ho zakoupíte za pouhých 
79 Kč měsíčně. Chcete-li přes in- 
ternet i volat (za pomoci některé 
z bezplatných aplikací), pak stačí 
zvolit fUP 1/1,5 GB nebo vyšší za 
cenu od 125 Kč měsíčně. Ceny, 
podrobné informace, jak snadno 
službu objednat, ale i doporučení, 
pro který tarif se rozhodnout, 
naleznete v novinkách na portále 
http://family.cdt.cz. (čdt)

→ Pokračování ze strany 1

tující cenovou nabídku vnímají pozitiv-
ně. I proto nevylučujeme do budoucnos-
ti rozšíření služeb minibaru na další de-
stinace,“ řekl Radek Korselt. Samotný 
sortiment bude upravován a dále rozšiřo-
ván podle poptávky. „Po zhruba měsíci 
fungování můžeme říci, že provoz mini-
baru se bez problémů rozběhl,“ doplnil.

Chybějící voda se doplní  
v České třebové
V prvních dnech se musely řešit jen drob-
nosti technického rázu, související s pro-
vozováním této služby. V minibarech se 
například v průběhu cesty nedostávalo 
teplé a studené vody. Tato skutečnost se 
však podařila vyřešit tím, že se doplní ve 
stanici Česká Třebová.

Pojízdné vozíky se změnou jízdního 
řádu 2014/2015 nahradily částečné ome-
zení provozu jídelních vozů. V soupra-
vách všech dotčených expresů je nyní 
vždy rezervováno jedno kupé, kde je 
uskladněno veškeré nabízené zboží. To 
pak vlakušky při cestě nabízejí prostřed-
nictvím minibarů sedícím cestujícím. 
Pokud sortiment dojde, musí se co nej-
dříve doplnit.  pEtr slonEK

Gastronomické služby ve vlacích 
Českých drah prošly v posledních 
letech výraznou proměnou. Jed-

nou z novinek se loni v prosinci v rámci 
pravidelné změny jízdního řádu stalo za-
vedení pojízdného minibaru. Jde o služ-
bu logisticky zajišťovanou ČD prostřed-
nictvím vlakušek ve vlacích kategorie Ex-
pres na lince Praha – Ostrava – Žilina.

Cestující díky tomu mají v průběhu ces-
ty vlakem například teplé a studené ná-
poje, snacky, sušenky či croissanty. Cí-
lem služby je nabídnout zákazníkům 
občerstvení přímo na místo bez nutnosti 
opouštět vůz nebo zavazadla, a to přede-
vším s důrazem na cenovou přijatelnost.

nabídka se osvědčila,  
uvažuje se o rozšíření
A jak se novinka po několika týdnech 
fungování osvědčila? Pasažéři podle ca-
teringového specialisty z Odboru obcho-
du osobní dopravy Českých drah Radka 
Korselta oceňují především cenovou na-
bídku, která ale zároveň není příznivá 
na úkor kvality nabízených produktů. 
Například teplé nápoje – instantní ká- 
va, cappuccino nebo několik druhů čaje  

Minibary lákají především na přijatelné ceny

Prosincová ledovka   
pozmění krizové scénáře

– stojí pouhých 10 korun, půllitrová la-
hev perlivé či neperlivé vody přijde na 
12 Kč, stejně velká lahev Coca-Coly na 
25 Kč a stejnou částku zaplatí konzu-
menti za nealkoholické pivo Birell. 

desatero aneb  
konec improvizace
I nejlépe myšlené nadlidské nasazení za-
městnanců se míjí účinkem ve chvíli, 
kdy nejsou jejich kroky uskutečňovány 
koordinovaně podle krizového manuá-
lu. V současné době se proto rodí tzv. De-
satero, což jsou strukturované závazné 
pokyny, aktivované v případě mimo-
řádností podobného rozsahu. Ty budou 
vytvořeny pro jednotlivé kategorie pro-
vozních zaměstnanců a jejich úkolem 
je „sladit“ postup všech dotčených. Akti-
vaci bude mít na starost síťový dispečer 
ČD. Jejich obsahem jsou konkrétní kroky 
eliminující dopad mimořádností na zá-
kazníky. Jde o klíčové věci, jako jsou jed-
notnost zpřístupnění čekáren a dalších 
prostor, zajištění občerstvení, dostup-
nost hygienických zařízení, využití 
vytápěných souprav ve stanici jako 
improvizovaných čekáren nebo poří-
zení mechanických tabulí, kam bude 
personál zapisovat informace o zpož-
dění, předpokládaném obnovení pro-
vozu a další důležité zprávy. „Desate-
ro“ jde však ještě dál a myslí i na zdán-
livě nepodstatné detaily jako třeba mož-
nost dobíjení mobilních telefonů cestu-
jícím nebo poskytnutí služebních telefo-
nů zákazníkům. Automaticky, zprávou 
v UNIPOK, se také zaktivují opatření k ře-
šení práva z přepravní smlouvy. Samo-
statnou kapitolu představuje řešení způ-
sobu a rozsahu hlášení staničních roz-
hlasů, neboť zde byly v některých lokali-
tách během ledovky zaznamenány znač-
né rezervy při obsluze kolegy ze Správy 
železniční dopravní cesty. 

neinformovaný zákazník 
je nespokojený zákazník 
Jakkoli se mohou některá opatření zdát 
úsměvná, například pořízení tabulí pro 
ručně psané zprávy v době, kdy je éter 
kolem nás nabitý informacemi, mají 

poděkování týmu 
vlaku 15501

Vracíme se k prosincové kalamitě, 
resp. k nastavení zřetelnějších po-
stupů při mimořádnostech, a při-
tom událost dokazující nezastupi-
telnou úlohu dobré práce našich 
zaměstnanců probíhá takřka v re-
álném čase. Jde o případ vlaku  
os 15501, který dne 28. ledna nara-
zil do sesunutého skalního masivu 
v úseku Poniklá – Hrabačov na trati  
č. 042. Pan strojvedoucí Petr Medlík 
(DKV Česká Třebová, PJ Trutnov) 
svým profesionálním jednáním i za 
cenu vlastního zranění minimalizo-
val následky střetnutí, čímž elimi-
noval vážné ohrožení zdraví a živo-
tů všech osob ve vlaku. Svůj vztah 
k firmě i zákazníkům prokázal 
i vlakvedoucí pan otakar Tikva (RP 
ZAP Pardubice, SVČ Jilemnice), kte-
rý, ač lehce zraněn, ihned po ošet-
ření jel s kolegy pomoci s označe-
ním zastávek náhradní autobusové 
dopravy, jež po několik dní nahradí 
vlaky na neprůjezdné trati. Jménem 
vedení společnosti oběma vzorným 
reprezentantům ČD upřímně děkuji 
a panu strojvedoucímu přeji úspěš-
nou léčbu bez komplikací. 
 MiChal ŠtěpÁn

člen představenstva ČD  
odpovědný za úsek osobní dopravy

tomatické SMS zprávy registrovaným zá-
kazníkům, předávání informací pro-
střednictvím sociální sítě Twitter, zapo-
jení internetových vyhledávačů a dal-
ších subkanálů. Pro rok 2015 je upravena 
i náplň pravidelných odborných školení 
provozních zaměstnanců, jež pro České 
dráhy zabezpečuje dceřiná společnost 
Dopravní vzdělávací institut. I zde se 
provozní zaměstnanci setkají s tématy 
postupů při mimořádnostech.

Popisovaná opatření a změny krizo-
vých scénářů vstoupí v platnost převáž-
ně již v prvním čtvrtletí letošního roku. 
Zda poté dojde k citelnému zlepšení ze-
jména informovanosti cestujících, je 
zatím otázkou bez odpovědi. Jako u kaž-
dé jiné idey závisí i její úspěch na svědo-
mitosti vykonavatelů. Soudě podle ne-
zištné pomoci řady kolegů na začátku 
loňského prosince však ještě neskončil 
v propadlišti dějin postoj, o kterém jsme 
byli zvyklí hovořit jako o stavovské cti, 
a nové „krizové noty“ měly tuto zodpo-
vědnost podpořit.  vÁClav ruBEŠ

své pregnantní základy. Během prosin-
cové kalamity se totiž ukázalo, že ani 
moderní audiovizuální informační sys-
témy nejsou ve chvílích zahlcení schop-
ny přenést všechny žádoucí informace 
pro bezprizorní cestující. A právě dosta-
tečná informovanost je naprosto zásadní 
otázkou, na jejímž správném zodpověze-
ní stojí či padá spokojenost cestujícího 
a jeho pocit, že se o něj dopravce (potaž-
mo železnice jako celek) stará. Cílem při-
pravovaných krizových scénářů je proto 
také zlepšení předávání informací ve 
všech dostupných kanálech. Provozní 
zaměstnanci (zejména vlakoví revizoři, 
vlakové čety, pokladníci a supervizoři) 
budou školeni po dle inovovaných osnov 
s důrazem na kvalitní informování ces-
tujících při mimořádnostech. 

více informací se dostane  
na web i sociální sítě 
Pracovníci dispečinku a vedoucí zaměst-
nanci úseku osobní dopravy zase projdou 
školením z problematiky krizového zá-

v ČasovéM prEsu. Dispečerský aparát ČD bude částečně personálně posílen. 
Změn dozná také zadávání mimořádností do systémů.    foTo Martin harÁK

Samostatnou kapitolu 
představuje řešení 
způsobu a rozsahu 
hlášení staničních 
rozhlasů.

A podobná cenová hladina je i u drob-
ného občerstvení. Croissant, Bebe sušen-
ky či cereální tyčinka přijdou na 15 ko-
run, Tatranka stojí dokonce jen deseti-
korunu stejně jako třeba lentilky. „Ces-

kona a činnosti integrovaného záchran-
ného systému. Změn doznají také mo-
derní informační kanály ČD – webové 
stránky (přednostní uveřejňování in-

formací o vlacích jedoucích problema-
tickým úsekem formou jednoduchého 
přehledu nebo jednotný seznam zastá-
vek náhradní autobusové dopravy), au-
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KrÁtCE

na kolejích se objevil 
čtyřvozový CityElefant

oblíbená jednotka CityElefant se 
v sobotu 21. ledna poprvé objevila 
v běžném provozu se čtyřmi vozy. 
České dráhy využily skutečnosti, že 
po mimořádných událostech jsou 
v současné době k dispozici vlože-
né vozy, které by jinak stály do 
opravy motorových vozů a násled-
ného zprovoznění celých jednotek. 
„odstavení vozidlům nesvědčí, lep-
ší je udržovat je stále v provozu. 
Proto do doby opravy aktuálně 
poškozených motorových vozidel 
a opětovného zprovoznění celých 
souprav byl jeden vložený vůz pou-
žit do jiné soupravy a vznikla tak 
čtyřvozová jednotka. Ta bude 
nasazována na lince S7 Praha – 
Beroun, která je sklonově příznivá. 
Určitě to také přispěje ke kvalitě 
cestování na této vytížené lince,“ 
vysvětlil mluvčí ČD Petr Šťáhlav-
ský. V minulosti na této trase jezdi-
ly až šestivozové jednotky 451/452. 
Schválení nebylo nutné. Technické 
podmínky umožňují provoz růz-
ných konfigurací od dvouvozové 
soupravy (trakční + řídicí vůz) po 
5vozovou konfiguraci (trakční + 3x 
vložený + trakční vůz), tedy včetně 
aktuálního uspořádání trakční + 2x 
vložený + řídicí vůz. Kromě toho je 
možné spojovat až 4 základní jed-
notky CityElefant a vytvářet až 
12vozový vlak.   (pes)

 

petr Šťáhlavský mezi 
nejcitovanějšími
Petr Šťáhlavský z Českých drah zů- 
stal mezi nejcitovanějšími mluvčí-
mi na českých zpravodajských ser-
verech. V podnikovém sektoru ho 
v roce 2014 sice předstihl mluvčí 
Daniel Šabík z Českých aeroliní, loň-
ský vítěz v této kategorii a zástupce 
národního dopravce však skončil 
na druhém místě. Třetí pozici obsa-
dil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Výsled-
ky přinesla společnost Media 
Tenor. Šabík byl na sledovaných 
serverech citován v průběhu celé-
ho roku, nejvíce pak v září, kdy ČSA 
oznámily, že propustí až třetinu 
zaměstnanců a odbory poté 
vyhlásily stávkovou pohotovost. 
Společnosti ČEZ se jako jediné už 
několik let po sobě daří mít v první 
desítce hned dva zástupce. Nově 
se mezi nejcitovanějšími podniko-
vými mluvčími objevil také Jiří Štá-
bl z pražského dopravního podni-
ku, který se nejvíce vyjadřoval 
v souvislosti s kolapsem dopravy 
způsobeným prosincovou ledov-
kou. Ve veřejném sektoru byl nejci-
tovanějším mluvčí  prezidenta 
republiky Jiří ovčáček, na druhém 
místě skončil pražský policejní 
mluvčí Tomáš Hulan a třetí je jeho 
kolega z opavy René Černohorský. 
 (pes)

Kraj si u Čd objednal 
vyšší objem dopravy

Novou smlouvu o úhradě objednáv-
ky za dopravní obslužnost na rok 
2015 podepsali v pondělí 26. ledna 
hejtman Středočeského kraje Miloš 
Petera a místopředseda předsta-
venstva Českých drah Ludvík Urban. 
Středočeský kraj u národního do- 
pravce dlouhodobě objednává ze 
všech krajů největší objem dopravy 
– celkem 14,344 milionu vlakových 
kilometrů, což obnáší částku přes 
1,601 miliardy korun. Proti loňsku 
se objednávka zvýšila rozšířením 
spojů na ramenu příměstské dopra-
vy do Milovic o víkendech. Hlavním 
důvodem je fakt, že tato lokalita 
vykazuje nebývalý rozvoj a poptáv-
ku  obyvatel po službách železnice.  
 (mn)

v minulosti se vedla rozsáhlá preven-
tivní kampaň k bezpečnosti na želez-
ničních přejezdech. Jaká je situace 
a trend v nehodovosti na přejezdech?
Zatímco předloni jsme byli spokojeni, 
protože tendence byla sestupná jak co 
do počtu mimořádných událostí, tak 
i následků, v uplynulém roce opět čísla 
hrozivě stoupla, zvláště počet usmrce-
ných. Zatímco za celý rok 2013 jich bylo 
třiadvacet, tak za celý rok 2014 při stej-
ném počtu střetů na železničním pře-
jezdu, jichž bylo 180, zemřelo o 20 lidí 
více. Rok 2014 se vyznačuje nejvyšším 
podílem počtu usmrcených k počtu ne-
hod od vzniku DI v roce 2003.

Máte pro to nějaké vysvětlení?
Vysvětlit si to moc neumíme. Co se týká 
osvěty, děláme maximum a sdělovací 
prostředky neustále opakují pravidla, 
jak se chovat na železničních přejez-
dech. Dělají se preventivní státní dozory 
týkající se hlavně rozhledových poměrů 
na přejezdech. Vydali jsme doporučení 
na nové a rekonstruované přejezdy tak, 
aby se zřizovaly už jenom se závorami, 
protože ze statistik jednoznačně vyplý-
vá, že nejefektivnější zabezpečení pře-
jezdu je přejezdovým zabezpečovacím 
světelným zařízením doplněným závo-
rovými břevny. Je tam nějaká viditelná 
fyzická zábrana, která částečně zabrz-
dí nezodpovědného řidiče. Řada lidí se 
bohužel domnívá, že závory slouží na 
ochranu nezodpovědných řidičů, ale ne- 
ní to pravda – je to hlavně ochrana cestu-
jících a personálu ve vlaku.

a namítne-li provozovatel dráhy, že 
přejezdová zabezpečovací zařízení 
(pzz) se závorami jsou drahá…
Nákladově vycházejí PZZ se závorami o 10 
až 15 % dráž než přejezdy bez závor. Když 
se to porovná s následky, nemá ani cenu 
se o tom bavit. Škody v důsledku střetnu-
tí na přejezdech se závorami byly v roce 
2013 vyčísleny na 8 milionů korun. Celko-
vá škoda po nehodách na přejezdech se 
světly bez závor dosahovala pětinásob-
ku, přičemž škoda na drážních vozidlech 
a infrastruktuře byla bezmála 30 milio-
nů. Jsme zklamáni, že naše bezpečnost-
ní doporučení není naplňováno tak, jak 
by mělo být. Hlavně na klíčových tratích 
a silnicích je nutné mít PZZ se závora-
mi, ale stále se stává, že jsou odstraně-
ny mechanické závory a nahrazeny PZZ 
bez závor. Zaznamenali jsme i případy, 
že bezprostředně po této úpravě se na ta-
kovém přejezdu stala smrtelná nehoda. 
Vše zkrátka hovoří pro závory.

Jak je to s poměrem nehod na přejez-
dech jen s výstražnými kříži a na pře-
jezdech s pzz?
Již několik let po sobě se okolo 50 procent 
všech střetů stane na přejezdech zabez-
pečených přejezdovým zabezpečovacím 
světelným zařízením bez závor. Zbylá 
polovina připadá na střetnutí na přejez-
dech s jiným zabezpečením, tedy na 
světlech se závorami, mechanických 

Z nehod na přejezdech u nás se bohužel stala tradice. A jejich trend byl 
i v uplynulém roce na vzestupu – jak co se počtu karambolů týká, tak i jejich 
obětí. Nejen o bezpečnosti na železnici, ale i o přijatých opatřeních, jsme si 
povídali s generálním inspektorem Drážní inspekce Romanem Šigutem.  

nistra Bendla, který přikázal, že se má 
realizovat bezpečnostní doporučení 
Drážní inspekce. Tato investice v řádu de-
sítek tisíc pomohla zabránit řadě nehod. 
Už se však neprezentuje, že za tím stála 
právě DI. Z dalších opatření, realizova-
ných na základě doporučení Drážní in-
spekce, bych zmínil rozšiřování systému 
VNPN (bezpečnostní systém výstrahy při 
nedovoleném projetí návěstidla). Další 
doporučení se týká srážek vlaku se stro-
mem. Léta se zanedbávala údržba vege-
tace podél tratí. Na základě několika ne-
hod jsme vydali doporučení určené pro 
MD, aby iniciovalo změnu právního před-
pisu v tom smyslu, že provozovatel dráhy 
v ochranném pásmu má mít stejná prá-
va jako energetici nebo plynaři, tedy 
může snáze kácet v určitých situacích, 
případně jen dodatečně ohlašovat.  

vzpomenutá těžká nehoda ve vraňa-
nech, na jejímž počátku byl pokus 
o drsný pojišťovací podvod, ukázala 
i nový typ útoků proti železnici. obje-
vují se nějaké další typy nehod?
Složitá otázka. Možná bych zdůraznil 
stále častěji se vyskytující projetá ná-
věstidla zakazující jízdu nebo převážně 
u tramvajové dopravy přivření cestující-
ho do dveří a jeho následné vlečení.

promítla se některá z vašich bezpeč-
nostních doporučení i do dopravních 
či návěstních předpisů?
Ano, například v souvislosti s výpravou 
vlaků, respektive úkony před odjezdem 
vlaku ze stanice, a bylo to na základě do-
loženého vyššího počtu nedovolených 
jízd za návěstidlo zakazující jízdu. V roce 
2014 nastalo 89 takových jízd, což potvr-
zuje neustálý nárůst. V porovnání s ro-
kem 2009 se jedná o nárůst počtu těch-
to mimořádných událostí o 20. Nejsme 
spokojeni, jak je naše bezpečnostní do-
poručení implementováno. Tvrdíme, že 
modernizací nesmí dojít ke snížení bez-
pečnosti. Když ve stanici nebo na jedno-
kolejné trati byli na bezpečnost dva – vý-
pravčí plus strojvedoucí, tak není možné 
zrušit výpravčího, aniž by nebyl nahra-
zen nějakou zabezpečovací či jinou tech-
nikou, která zabrání v případě selhání 
strojvedoucího odjezdu vlaku za návěs-
tidlo zakazující jízdu. Taková zařízení 
existují. Chceme tedy buď vybavit uzlo-
vé stanice a jednokolejné tratě adekvát-
ní technikou, anebo tam vrátit výprav-
čí. Není možné vše nechávat na jediném 
člověku – na strojvedoucím. Je to na úkor 
bezpečnosti.  Martin navrÁtil

roMan Šigut
Na Drážní inspekci pracuje od ledna 
2003, kdy instituce zahájila činnost. 
Nejprve působil na pozici asistenta 
a vrchního inspektora odboru in-
spekce, jehož řízením byl pověřen. 
Později byl jmenován ředitelem od-
boru inspekce. od ledna do dubna 
2006 byl vládou pověřen dočasným 
řízením Drážní inspekce, generál-
ním inspektorem byl jmenován od 
19. října 2006 a v květnu 2009 jeho 
jmenování vláda ČR na základě vý-
běrového řízení potvrdila.

Břevna závor zachrání  
víc životů než sebelepší prevence   

závorách a na křížích. Na přejezdech se 
světly dochází ročně k většině smrtel-
ných nehod. Na přejezdech zabezpeče-
ných jen výstražnými kříži si lidé dáva-
jí větší pozor. Na ně se soustřeďujeme 
i v rámci preventivních inspekcí a nutí-
me provozovatele, aby zajistili roz-
hledové poměry. Tak aby řidič 
měl šanci přejezd bezpečně 
přejet. U dopravců se kont-
roluje, zda strojvedoucí 
dávají zvukovou návěst.

sŽdC se prezentuje am-
biciózním programem 
modernizace přejezdů. 
Myslíte, že to také přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti?
Vítáme jakoukoli iniciativu 
a věříme, že to přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti. 
Věříme, že ty pro-
středky budou in-
vestovány účelně, 
ne do polovičního 
řešení, za které 
považujeme jaké-
koli řešení bez 

p ř E Č E t l i  J s M E  z a  v Á s

O2 chce akcie ČD - TelemaTikY, 
mD vaDí úČaST kurucZe
Telekomunikační operátor O2, jehož 
vlastní skupina PPF nejbohatšího Čecha 
Petra Kellnera, podal nabídku na odkou-
pení 11,65 procenta akcií, které ve společ-
nosti ČD - Telematika vlastní AŽD Pra-
ha, OSŽ a firma OHL ŽS. „Smyslem je za-
bránit Dial Telecomu, který ovládl 29 pro-
cent ČD - Telematiky, získat v této firmě 
blokační minoritu, jež by jí umožnila tla-
čit na majoritního akcionáře České drá-
hy,“ řekl mluvčí O2 Martin Žabka. Podle 
ministerstva dopravy ČD naopak chtějí 
získat těch 11,65 procenta akcií do svého 
vlastnictví. Rozšířily by tím podíl v ČD-T 
na 70,96 procenta. ČD - Telematika vlast-
ní jednu z nejrozsáhlejších optických in-
frastruktur v ČR. „České dráhy deklaro-
valy, že si majoritní podíl v Telematice 
hodlají udržet,“ reagoval mluvčí ČD Ra-
dek Joklík. Ministra dopravy Dana Ťoka 
znechucuje to, že O2 v souboji o akcie Te-
lematiky poskytuje služby bývalý šéf ČD 
Daniel Kurucz. Toho v listopadu odvolal 
exministr Prachař. „Ještě ve funkci ředi-
tele ČD měl Kurucz za úkol koupit stopro-
centní podíl v Telematice pro stát. Poté, 
co z drah odešel, se snaží firmu státu 
v podstatě ukrást. Přijde mi to zcela ne-
uvěřitelné,“ řekl Ťok LN. 
 prÁvo 29. 1. 2015

mOnOPOl kaPSche Trvá,  
OD SŽDc ZíSkal Další ZakáZku
Monopol společnosti Kapsch na pokrytí 
české železnice signálem GSM-R pokra-
čuje. Podle nového znaleckého posudku 
to není ani překvapení – zadání soutěží 
totiž neumožňuje, aby se do soutěže při-
hlásil někdo jiný. Kapsch získal od Sprá-
vy železniční dopravní cesty (SŽDC) dal-
ší zakázku, tentokrát na pokrytí tratě 
mezi Benešovem a Voticemi za 62 milio-
nů. Opakoval se přitom scénář z minu-
lých zakázek s podstatně větším rozpoč-
tem – pouze dva soutěžící, minimální 
rozdíly v nabídce a konečná cena praktic-
ky totožná s odhadovanou cenou. Podle 
znaleckého posudku, který si nechala 
zpracovat společnost Vegacom, jsou za-
dávací podmínky na soutěže v současné 
době napsané tak, že se do nich nemůže 
přihlásit jiná firma, než která nabídne 
technologii od firmy Kapsch. Vegacom 
měl zájem se do soutěže přihlásit do ten-
dru s technologií od Nokie, ale zjistil, že 
se kvůli podmínkám nemůže přihlásit. 
„Požadavky na výkon nebo funkci jsou 
realizovatelné pouze technologií výrob-
ce stávající rozšiřované technologie,“ na-
psal znalec Václav Bláha do závěru zna-
leckého posudku. V praxi to znamená, 
že se nedá využít jiné zařízení než od fir-
my Kapsch.  MF dnEs 21.1. 2015

STáT OTevírá na ŽeleZnici 
Dveře kOnkurenci
Ministerstvo dopravy udělá první a dlou-
ho odkládaný krok k otevření trhu doto-
vané železniční dopravy. Na přelomu led-
na a února vypíše první tendr; dopravci 
se v něm utkají o možnost provozovat mo-
torové rychlíky na trati Plzeň – Most. Roz-
hodl o tom nový ministr dopravy Dan 
Ťok. Klání o zmíněnou trať mělo začít už 
loni na podzim, za Ťokova předchůdce se 
ale vypsání soutěže neustále odkládalo. 
Nyní je ale jasné, že ČD jako dosud jedi-
ný příjemce státních dotací budou muset 
pozice tvrdě hájit. V soutěži o západočes-
kou trať půjde o patnáctiletou smlouvu 
se státem, objem zakázky činí zhruba 
700 milionů dotačních korun. Dopravci 
se letos mají dočkat také větších zakázek. 
Rušno se dá čekat o lukrativní elektrickou 
relaci Praha – Ústí nad Labem – Děčín. Li-
beralizace železnice by se měla odehrá-
vat podle vládou schváleného postupu. 
Ten počítá s tendry na prvních šesti tra-
tích, z nichž o některé se bude soutěžit 
v jednom balíku. Po Plzni by měla násle-
dovat soutěž o rychlíky Liberec – Pardu-
bice a Liberec – Ústí nad Labem. Koncem 
roku se dopravci utkají o nejlukrativněj-
ší balík: o elektrické vlaky Praha – Ústí 
nad Labem – Děčín a Praha – Ústí nad La-
bem – Chomutov – Cheb.  E15 27.1. 2015

SlOvenSkO ZvýhODní TY,  
kDO PraviDelně jeZDí vlakem
Slovensko po loňském zavedení bezplat-
né přepravy dětí, studentů a seniorů ve 
vlacích zvýhodní také cestující, kteří pra-
videlně využívají státem dotovanou že-
lezniční dopravu. Rozhodla o tom levico-
vá vláda premiéra Roberta Fica. Opatře-
ní se dotkne zejména lidí, kteří dojíždějí 
vlakem za prací. „Chceme od února zavést 
plošnou 50% slevu pro cestující, kteří si 
kupují týdenní nebo měsíční jízdenky. 
Myslíme si, že ještě více zatraktivníme 
vlakovou dopravu,“ vysvětlil rozhodnutí 
kabinetu Fico. Mluvčí státního dopravce 
Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK) 
Jana Morháčová řekla, že pasažéři s tý-
denní nebo měsíční jízdenkou se na cel-
kovém počtu cestujících této společnos-
ti loni podíleli zhruba 11 procenty. Nyní 
držitelé předplatných časových jízdenek 
ušetří 35 až 45 procent ve srovnání s tím, 
pokud si na každou cestu kupovali zvlášt-
ní jízdenku. Nárok na vyšší než dosavad-
ní slevu z předplatných jízdenek získají 
také cestující na regionální trati z Brati-
slavy do Komárna, kde státem dotova-
nou přepravu zajišťuje český železniční 
dopravce RegioJet. Jeho majitel Radim 
Jančura rozhodnutí slovenské vlády kri-
tizoval. Považuje ho za populistické a ne-
systémové. ČtK 28.1. 2015

Text v plném znění najdete  
ve webové verzi Železničáře.

www

závorových břeven. A evropské peníze se 
nemusejí rozhazovat za každou cenu. 
Na polních cestách křižujících méně 
frekventované regionální tratě, kde 
jsou dobré rozhledové poměry, stačí vý-
stražné kříže.      

Jak se díváte na snahu sŽdC rušit 
méně frekventované přejezdy?
Několikrát jsme i podávali návrh na ruše-
ní některých přejezdů, které někde zbyly 
z minulosti, nevedla k nim ani žádná pří-
stupová cesta a byly nesmyslné. Nejsme 
proti rušení přejezdů, ale je nutno vždy 
zvážit konkrétní místní podmínky tak, 
aby se nestalo, že například zemědělec, 
který sice jede na pole 3x ročně, by musel 
zajíždět s technikou desítky kilometrů 
navíc. Hrozí, že se rozhodne přejet i v mís-
tě, které k tomu není určeno. Rušit pře-
jezdy tedy ano, ale s rozumem.

z každé nehody se vyvozují závěry. 
vznikají podobná opatření jako třeba 
číslování přejezdů po havárii ve 
vraňanech?

Těch opatření je celá řada. Číslová-
ní přejezdů po „Vraňanech“ se 

provádělo na základě našeho 
bezpečnostního doporučení. 
Bohužel to trvalo dva roky. Ně-
kolikrát jsme to zopakovali, 
a přesto bylo vše odmítáno 
jako nesmyslné. Přejezdy by- 

ly očíslovány až na pokyn mi-
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ní rychlá spojení nebo i dálkovou dopra-
vu,“ vysvětluje Zbyněk Rederer z brněn-
ského Depa kolejových vozidel. Právě do 
těchto prostor již zamířilo patnáct vozů 
ze šestadvacetikusové série. Zbývající 
vozy jsou nyní dislokovány v DKV Plzeň. 

velkoprostorové uspořádání 
a místa pro kola
Vozy na první pohled upoutají novými 
předsuvnými dveřmi s elektropneuma-
tickým pohonem, které nahradily pů-
vodní zalamovací. Umožňují při navo-
leném režimu alternativně stranové 
odblokování, které může provést stroj-
vedoucí nebo vlaková četa. Modernizo-
vaná řada Bdtee276 společně s novými 
vozidly 1. třídy řady ABpee347 a řídicími 
vozy přezdívanými Sysel tvoří ucelené 
vratné soupravy frekventované mezire-
gionální linky R5 spojující jihomorav-
skou metropoli s Břeclaví, Hodonínem, 
Přerovem a Olomoucí. „Modernizované 
vozy také v zimě nezamrznou, takže ne-
nastanou situace, kdy jsme je museli od-
stavovat například kvůli poruše toalet,“ 
dodává Zbyněk Rederer.

Současným trendem v evropské dál-
kové i regionální dopravě jsou velkopro-
storové vozy, což modernizovaná řada 
konstrukčně splňuje již z dob výroby. 
Vozy mají nově osmdesát míst k sezení 
na čalouněných dvousedačkách rozdě-
lených do dvou oddílů, čtyři místa jsou 
navíc na sklopných sedačkách umístě-
ných v oddílu pro šest jízdních kol. To je 
novinka, kterou přivítají zejména cyklis-
té – ti si budou moci místa zarezervovat, 
aby měli jistotu v případě naplnění ka-
pacity vlaku, což zvláště v létě není na 
moravských linkách nic neobvyklého.  

 Martin harÁK

Podvozky GP 200 byly upraveny z pů-
vodních 120 na zvýšenou rychlost 140 
km/h. Do vozů byly dosazeny nové před-
suvné nástupní dveře s centrálním ovlá-
dáním a blokováním včetně možnosti 
stranově selektivního odblokování ná-
stupních dveří. Čelní přechodové a inte-
riérové oddílové dveře jsou elektricky 
ovládané a signál k otevření a uzavření 
si cestující nebo vlakový personál volí po-
mocí tlačítek. 

v Krnově omlazují vozy 
původní řady Btme
Vozidlový park ČD omladilo také šesta-
dvacet osobních vozů původní řady Btme, 
později Bdt279, z 80. let minulého století. 
Revitalizovány byly v Krnovských oprav-
nách. Poměrně spolehlivé vozy původní 
řady Btme, které vyráběla tehdejší Va-
gonka Studénka v letech 1986 až 1987, 
mají jednu velkou výhodu. „Na tehdejší 
dobu měly velmi moderní podvozky typu 
GP 200 s kotoučovými brzdami. Původní 
maximální rychlost činila 120 km/h, mo-
dernizovaná série může díky novým brz-
dovým jednotkám a dalšímu zařízení 
jezdit až stočtyřicetikilometrovou rych-
lostí. To je obrovská přednost, protože 
mohou být nasazovány na meziregionál-

T ím však modernizace vozidlového 
parku ČD nekončí. Omlazovací kú- 
rou prošlo v Krnovských oprav nách 

šestadvacet osobních vozů původní řady 
Btme, později Bdt279, z osmdesátých let 
minulého století. Revitalizovány byly 
především interiér vozů, ale i podvozky, 
které byly upravovány na vyšší rychlost. 
Nové jsou také bezpečnostní předsuvné 
dveře. První dva vozy s novým označením 
Bdtee276 byly nasazeny ve zkušebním pro-
vozu v DKV Brno. 

opravu ztěžoval špatný stav 
vozu a dokumentace
První vůz řady ABpee347, který vznikl na 
podvozcích původních vozů řady Bdt279, 
přijel do ČR už 26. září 2013. Proč nená-
sledovaly další a nebyly zařazeny do běž-
ného provozu? Vysvětlení je prosté. V říj-
nu téhož roku Odbor kolejových vozidel 
ČD provedl prohlídku prvního vozu, a to 
na železničním zkušebním okruhu dce-
řiné společnosti ČD VUZ ve Velimi. „Při 
ní technici konstatovali nevyhovující 
stav, což po zkouškách potvrdili i zá-
stupci VUZ, a vůz putoval zpět do firmy 
PESA k úpravám. Loni přijely do Česka 
dva vagony, které už byly v pořádku. Pro-
hlídka před první jízdou dopadla také 
dobře, takže jsme loni 17. června spusti-
li jejich zkušební provoz. První vůz s čís-
lem 002 vyjel v soupravě rychlíku 809, 
následovala ͵trojka‘ na vlaku 811 z Brna 
směrem na Břeclav a Olomouc,“ říká Jan 
Seifert z Odboru kolejových vozidel ČD, 
jenž má na starosti osobní vozy národ-
ního dopravce.

Prodlevu v dodávkách vozů způsobila 
chybějící technická dokumentace od vý-
robce PESA. Ze stejného důvodu byl zku-
šební provoz už jednou pozastaven. Na-

Dlouho očekávané kombinované vozy ABpee347, určené pro rychlíkovou dopravu, nasadily České dráhy 
konečně do běžného provozu. Celkem patnáct vozů vyrobila polská vagonka PESA z Bydhoště, která 
pro ČD v posledních třech letech zhotovila moderní motorové jednotky řady 844 RegioShark.  
Po penalizaci výrobce za nedodané technické podklady se nové vozy objevily s mnohaměsíčním 
zpožděním na spojích Rx z Prahy do západních Čech a také v dálkové dopravě z Brna do olomouce. 

hlEdÁME

systémový specialista 
– produktový manažer
České dráhy, odbor obchodu osob-
ní dopravy, hledají zaměstnance na 
pozici Systémový specialista – pro-
duktový manažer. Místo práce je 
v Praze.

požadavky:
◆     středoškolské vzdělání s maturitou

◆     minimálně dvouletá praxe v oblas-
ti železniční dopravy, marketingu 
nebo produktů 

◆     znalost produktových standardů 
produktů osobní dopravy ČD, 
např. railjet, SC Pendolino, vlaky 
vyšší kvality a podobně

◆     organizační a komunikační doved-
nosti, samostatnost, flexibilita, 
odpovědnost

◆     příjemné vystupování

◆     základní znalost anglického nebo 
německého jazyka

◆     znalost práce na PC, dobrá zna-
lost programů MS office.

Pracovní náplní je tvorba, řízení a kont-
rola produktových standardů vybraných 
produktů osobní dopravy ČD. Termín 
nástupu je 1. 3. 2015 nebo dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivač-
ní dopis zasílejte v elektronické 
podobě na adresu o16sek@gr.cd.cz 
Termín zaslání přihlášek je  
13. 2. 2015. 

síťový dispečer  
osobní dopravy
České dráhy, odbor provozu osobní 
dopravy, hledají zaměstnance na 
pozici Síťový dispečer osobní 
dopravy. Místo práce je v Praze.

požadavky:
◆     středoškolské vzdělání s maturitou

◆   znalost práce se služebními pomůc-
kami JŘ, železničního zeměpisu, zna-
lost vozidel, problematiky provozu

◆   minimálně dvouletá praxe na 
pozici výpravčí, strojmistr, 
komandující vlakových čet.

Pracovní doba je dvanáctihodinová 
v nepřetržitém provozu. Termín nástu-
pu je 1. 3. 2015 nebo dle dohody.

regionální dispečer 
osobní dopravy
České dráhy, odbor provozu osobní 
dopravy, hledají zaměstnance na po- 
zici Regionální dispečer osobní dopra-
vy. Místo práce je v Praze a Plzni. 

požadavky:
◆   shodné s pozicí Síťový dispečer, 

ucházet se mohou i studenti 
dopravních škol.

Pracovní doba je dvanáctihodinová, 
v Praze v nepřetržitém provozu, v Plzni 
denní směny. Termín nástupu je 
1. 3. 2015 nebo dle dohody.

Přihlášky zasílejte elektronicky na 
o11sek@gr.cd.cz nebo písemně na 
adresu České dráhy, a.s., GŘ Praha, 
odbor provozu osobní dopravy – 
sekretariát (o11 GŘ), nábř. L. Svo-
body 1222, 110 15 Praha 1. obálku 
označte – Výběrové řízení o11 GŘ. 
Uveďte telefonické a e-mailové 
spojení, přiložte kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
strukturovaný životopis a moti-
vační dopis, přehled praxe, doklad 
o zdravotní způsobilosti u ČD,  
ČD Cargo nebo SŽDC. Termín zaslá-
ní přihlášek je 9. 2. 2015.

ČD - Telematika rozšířila datové centrum
šení. „Telekomunikační operátoři, vý-
znamné internetové servery, státní sprá-
va či velké společnosti, jako jsou finanč-
ní instituce – to jsou subjekty, pro které 
je jakýkoli výpadek služeb nepřípustný. 
My jim žádanou spolehlivost služeb 
v tomto směru dokážeme nabídnout,“ 
upřesnil ředitel pro obchod a marketing 
Miloš Mastník. Nové datové centrum 
vzniklo v lokalitě, která disponuje dob-
rým spojením MHD i automobily včetně 
vyhrazeného parkování pro zákazníky. 

Druhá největší optická infrastruktu-
ra dává ČD-T velký potenciál stát se vý-
znamným hráčem v oblasti ICT, a to jak 
komoditních služeb infrastruktury, tak 
poskytování ICT řešení.  (čdt)

Klienti, kteří se při práci neobejdou 
bez informačních a komunikačních 
technologií, mohou v Praze využívat 

služeb nového datového centra. Otevřela 
je nedávno společnost ČD - Telematika. 
Rozšířila tak své stávající, v pořadí třetí 
datové centrum o nový technologický sál 
s kapacitou 119 rackových pozic. Pracoviš-
tě má nově celkem 258 těchto míst a plo-
chu bezmála 600 metrů čtverečních.  

Nové datové centrum je vybudováno 
ve vysokém standardu zabezpečení, po-
dle nejmodernějších trendů a s nepřetr-
žitým dohledem. Prostory technologic-
kého sálu jsou projektovány pro režim 
utajení stupně důvěrné. Prostory tím spl-
ňují požadavky pro umístění ICT tech-
nologií náročných zákazníků z oblasti 
státní správy, operátorů a velkých spo-
lečností. Investice se pohybovala v řá-
dech desítek milionů korun, výstavba 
trvala pět měsíců.

Rychlíkové posily z Polska a Česka
konečně vozí cestující   

INZERCE

konec se vše vyřešilo a nyní je pět vozů řa-
zeno do souprav rychlíků linky R5 Brno 
– Břeclav – Otrokovice – Přerov – Olomouc 
a zpět a se zbývajícími deseti se cestující 
mohou svézt na expresních rychlících 
z Prahy do Plzně a Chebu nebo do Klatov 
a Železné Rudy. 

první i druhá třída  
v leteckém provedení
Kombinované vozy řady ABpee347 v letec-
kém provedení jsou vybaveny, jak napo-
vídají první dvě písmena v označení, od-
dílem první třídy pro třicet cestujících 
a současně odděleným oddílem druhé 
třídy pro čtyřicet sedících cestujících. 
Mimo to jsou vozy vybaveny třemi háky 
na jízdní kola. Samozřejmostí vozů je 
klimatizace a topení. Interiér je nový – to 
znamená obložení stěn, osvětlení inte-
riéru, vakuové toalety nebo audiovizu-
ální informační systém. Cestující mají 
k dispozici nová pohodlná sedadla pod-
le požadavků UIC a TSI – v modrém od-
stínu se nacházejí v druhé a v červeném 
v první třídě. Jsou navíc v 1. třídě polo-
hovatelná a s většími roztečemi mezi se-
dadly. Nezbytností jsou i skládací dře-
věné stolky, kam se dají umístit počíta-
če či tablety.

„Realizovat tuto investici jsme se roz-
hodli na základě poptávky našich zákaz-
níků. Ti kromě bezpečnosti a flexibili-
ty vyžadují i rychlé a garantované při-
pojení k optické páteřní síti z několika 
nezávislých směrů,“ vysvětlil předseda 
představenstva ČD-T Miroslav Řezníček. 
Technici mají v případě zákazníka díky 
recepční službě přístup 24 hodin denně 
po celý rok a nepřetržitou podporu kon-
taktního centra. Oprávněnost vstupu 
stře ží mimo karty s šifrováním také roz-
sáhlý kamerový systém a další prvky. 

technologie jsou zálohovány, 
údržba probíhá za provozu
Všechny non-IT technologie, umístěné 
v novém datovém centru ČD-T, jsou zálo-
hovány za pomoci záložních zdrojů, die-
selagregátů a dalších zařízení. Údržbu 
infrastruktury datového centra lze pro-
vádět za provozu bez jakéhokoli přeru-

aBpee347 
◆   15 vozů 

◆   Délka přes nárazníky: 24 500 mm

◆   Max. rychlost: 140 km/h

◆   Počet míst: 1. třída 30 míst, 2. třída 40 míst, 
3x hák na kola

◆   Hmotnost obsazeného vozu: 47 550 kg

◆   WC uzavřené EVAC

◆   Klimatizace MERAK – KNORR

◆   Nástupní předsuvné dveře IFE

◆   Systém EPNEV pro osoby se zdravotním 
postižením

◆   Centrální zdroj energie (CZE)

Bdtee276

◆   26 vozů 

◆   Počet míst k sezení: 48 + 32 plus 4 sklopné sedačky

◆   Počet míst k stání: 95

◆   6 míst na jízdní kola v jednom voze

◆   Automatické odvodnění při poklesu pod +4 °C

◆   Elektropneumatická brzda s možností přemostění 
záchranné brzdy

◆   Nové předsuvné dveře

◆   Max. rychlost zvýšena na 140 km/h

◆   Nový 18žilový UIC kabel

Technologie jistí záložní zdroje. O data 
proto nelze přijit.  foTo dataCEntra

nabídka zaměstnání:

Drážní úřad Praha vyhlašuje výbě-
rové řízení na místo ředitele odbo-
ru sekce stavební oblasti olomouc. 
Podrobné podmínky výběrového 
řízení jsou na webových stránkách

www.ducr.cz.

Písemné přihlášky včetně příloh 
doručí uchazeč na adresu:

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2
Prostřednictvím České pošty, a.s. 
nebo osobně na podatelnu Drážní-
ho úřadu na výše uvedené adrese 
nejpozději do 27. 2. 2015.

Nástup do funkce 1. 6. 2015.

obálku prosím označte heslem „vý-
běrové řízení“ – ředitel odboru ob-
lasti olomouc. 

foTo KosfoTo autor (3x)
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opět vozíme uhlí  
do Chvaletic
vlak ČD cargo opět dovezl 2. led-
na letošního roku ve večerních 
hodinách uhlí do elektrárny 
chvaletice. Třicetivozovou sou-
pravu dopravila z Třebušic do 
cílové stanice řečany nad labem 
lokomotiva 122.016. Denně mezi 
mostem a chvaleticemi na při-
bližně dvě stě kilometrů dlouhé 
trase jezdí pět až šest souprav.  
v letošním roce by ČD cargo 
mělo přepravit dva miliony tun 
zboží v této relaci. Společnost 
totiž uspěla v soutěži o zakázku. 
ČD cargo se k dopravě vrací po 
více než roční pauze, když v boji 
o zakázku porazilo aWT Zdeňka 
Bakaly, které surovinu do chva-
letic vozilo od roku 2013.   (čdc) 

Žlutý fosfor do Česka 
přepravuje Čd Cargo
historicky první překládka tank 
kontejnerů ČD cargo ložených 
žlutým fosforem na kontejnero-
vé vozy ČD cargo se odehrála 
v neděli 18. ledna letošního roku 
v terminálu v polských malasze- 
wicích. Žlutý fosfor ložený v kon- 
tejnerech je příjemci Fosfa Břec-
lav dodáván z kazachstánu ze 
stanice assa v rozsahu jednoho 
vlaku (20 kontejnerů) za 14 dní. 
akciové společnosti ČD cargo se 
tak ve spolupráci se společností 
rail cargo logistics podařilo 
v plném rozsahu nahradit pře-
pravy realizované v převázaných 
cisternových vozech, jejichž pře-
prava po tratích SŽDc již pro rok 
2015 nebyla ministerstvem do- 
pravy Čr povolena. v cisternách 
putovalo do Břeclavi více než  
15 tisíc tun žlutého fosforu ročně. 
Přepravu dalších zhruba 10 ti- 
síc tun žlutého fosforu zajišťuje  
ČD cargo pro firmu ermefret. 
Dříve tyto přepravy realizoval 
dopravce aWT. kontejnery jsou 
na své přibližně 20 dní (včetně 
překládky) trvající cestě nepřetr-
žitě sledovány. Překládka se rea-
lizuje v malaszewicích, na pře-
pravu jsou nasazeny tři soupravy 
plošinových vozů. Protože se jed-
ná o zajímavou přepravu, bude-
me se tématu věnovat v někte-
rém z příštích čísel časopisu 
Železničář podrobněji.  (čdc)

získali jsme ocenění  
za profesionalitu
k nejvýznamnějším zákazníkům 
ČD cargo patří v současné době 
ostravské hutě společnosti arce-
lormittal Ostrava, s kterými je 
uzavřen víceletý kontrakt na do- 
pravu jak surovin, tak hotových 
výrobků. ročně pro tohoto zákaz- 
níka zajistíme přepravu více než 
4,5 milionu tun nejrůznějšího 
zboží. a právě firma arcelormit-
tal Ostrava ocenila cargo na set- 
kání, jež se odehrálo letos 19. led- 
na, předáním ceny „Top Partner 
award“. Toto uznání jsme obdr-
želi za profesionalitu, obchodní 
vstřícnost a inovativnost. Před-
seda představenstva ČD cargo 
ivan Bednárik ocenění převzal 
z rukou rajendry Pathaka, ředi-
tele nákupu pro arcelor mittal 
europe flat products.  (čdc)

pro sKlÁrny. velký podíl na nakládce železničních vozů v libereckém kraji 
zaujímají nerostné suroviny, konkrétně sklářské písky. foTo autor

po kolejích jezdí odpad i uhlí
Podobně jako v ostatních krajích je i na 
Liberecku významná nakládka kovové-
ho odpadu. Nejvíce se ho naloží na vleč-
kách Kovošrotu v České Lípě a v Ostašo-
vě, ale zanedbatelná není ani nakládka 
v dalších lokalitách. Dalším význam-
ným zákazníkem je společnost Oleo 
Chemical, respektive její výrobní závod 
v Liberci-Rochlicích. Silná je i vykládka 
tříděného uhlí, které je po železnici roz-
váženo do celé řady stanic Libereckého 
kraje. Nejvíce paliva dodáváme do sta-
nic Liberec, Semily, Jablonné v Podješ-
tědí a Malá Skála. Uhlí do stanice urče-
ní Raspenava míří k další reexpedici po 
silnici do Polska.

Zajímavé jsou i přepravy realizované 
pro státní podnik DIAMO, pro odštěpný 
závod Těžba a úpravna uranu ve Stráži 
pod Ralskem. V okolí Stráže probíhala 
jak hlubinná, tak chemická těžba uranu. 
A protože těžbu nelze ukončit ze dne na 
den, vrty se ještě dotěžují. Po železnici 
se do úpravny přepravují kyselina sírová 
a dusičná, čpavek, v nádržkových kon-
tejnerech chlor a mletý vápenec. Vroce 
1989 byla zprovozněna tzv. Žízníkovská 
spojka umožňující přímou jízdu náklad-
ních vlaků od Nymburka a Bakova nad 
Jizerou do Brniště. Využívána měla být 
pro dopravu uranové rudy a také pro vo-
jenské vlaky mířící do/z vojenského vý-
cvikového prostoru Ralsko využívaného 
sovětskou armádou. Ve stejné době však 
nastal útlum těžby a také „bratrská“ voj-
ska byla odsunuta. Trať už je proto vy-
uží vána jen sporadicky. MiChal roh

Nejprve si kraj trochu představíme. 
Má rozlohu 3 163 km2, žije zde při-
bližně 435 tisíc obyvatel. Rozlohou 

je Liberecký kraj po Praze druhý nejmen-
ší v ČR, naopak hustotou obyvatel pře-
vyšuje republikový průměr. Největším 
sídlem je samozřejmě krajský Liberec 
s více než 100 tisíci obyvateli. Dalšími 
významnějšími sídly jsou pak Jablonec 
nad Nisou, Česká Lípa či Semily.

projekt v. koridoru by pomohl 
navýšit objem přeprav
Poloha Libereckého kraje na trojmezí 
Česka, Polska a Německa přímo vybízí 
k realizaci zajímavých mezinárodních 
projektů. Ty jsou však zaměřeny spíše na 
osobní dopravu. Nejznámějším je projekt 
Regiotram NISA – systém pro zajištění re-
gionální dopravy na principu propojení 
tramvajové a železniční dopravy. Mno-
hem zajímavější z pohledu nákladní do-
pravy je projekt „V. koridoru“ Praha – Li-
berec. Trať z Prahy do Liberce a dále přes 
Frýdlant do Polska je uváděna jako terci-
ální trať systému AGTC pro kombinova-
nou dopravu a její modernizace by moh-
la přinést navýšení přepravních objemů.

Řada hraničních přechodů byla zru-
šena po skončení 2. světové války a dnes 
je pro pravidelnou nákladní dopravu vy-
užíván pouze přechod z Frýdlantu v Če-
chách do Zawidówa. Přes tento přechod 
putují do Polska zásilky s vápencem, hut-
ními výrobky a od loňska také opět s au-
tomobily značky Škoda. Zpět do Česka 
tudy míří především hnědé uhlí z dolů 
v nedalekém Turoszówe a chemické pro-
dukty. Přechod je využíván i pro návrat 
prázdných železničních vozů. Hraniční 
přechod Hrádek nad Nisou – Zittau pro 
nákladní dopravu slouží jen výjimečně, 
a to zejména soukromým dopravcům. 

významná je přeprava 
nerostných surovin
Liberecko bylo vždy známé jako kraj tex-
tilek, skláren nebo výroby bižuterie. Vý-
roba ve většině textilek ale byla kvůli sil-
né konkurenci zastavena, krize se proje-
vila i na sklářské výrobě. Dnes zde pře-
važuje lehký průmysl, jehož výrobky 
jsou přepravovány spíše automobily. 
Proto nezanedbatelný podíl na naklád-
ce železničních vozů v kraji představují 
nerostné suroviny, především sklářské 

Tlustec odtud putoval na řadu koridoro-
vých staveb. Další nakládanou komodi-
tou je dřevo. Nejvíce se ho naloží v No-
vém Městě pod Smrkem, Višňové, Mi-
moni a v Kořenově. Obsluha posledně 
jmenované dopravny na zubačce se ode-
hrává v noci. Manipulační vlaky mezi 
Tanvaldem a Kořenovem jezdí s ohledem 
na značné stoupání vždy sunuté.   

Kraj pod Ještědem:
prim hrají sklářské písky a dřevo

Železniční síť 
v libereckém kraji 
Kraj pod Ještědem nedisponuje při-
liš rozsáhlou železniční sítí. Délka 
všech tratí dosahuje 356 km, z toho 
je 270 km tratí celostátních a 86 km 
tratí regionálních. Všechny tratě 
jsou jednokolejné, bohužel žádná 
není elektrizovaná, což je s ohle-
dem na horský charakter oblasti 
poměrně nepříznivý faktor ovlivňu-
jící rentabilitu železničního provo-
zu. Z pohledu mezinárodní dopravy 
je důležitý hraniční přechod frýd-
lant v Čechách – Zawidów.

nakládka za rok:
cca 750 tis. tun zboží  
(včetně vstupu na PPS)

vykládka za rok: 
cca 500 tis. tun zboží  
(včetně výstupu na PPS)

n Á K l a d n í  d o p r a v a  v  K r a J í C h

písky. V Libereckém kraji, konkrétně 
v Provodíně, se nacházejí ložiska velice 
kvalitních sklářských a slévárenských 
písků. Z Jestřebí odjíždějí jak ucelené vla-
ky, tak jednotlivé vozy s písky k odběra-
telům nejen v ČR, ale i na Slovensku 
nebo ve Slovinsku. Pro nakládku nerost-
ných surovin byla ještě nedávno důleži-
tá stanice Brniště. Štěrk těžený v lomu 

V dalším dílu seriálu Železničáře o nákladní dopravě v jednotlivých 
regionech České republiky se zaměříme na Liberecko. Kraj, jehož symbolem 
je bezesporu unikátní dílo architekta Karla Hubáčka – televizní vysílač 
Ještěd, nepatří v oblasti nákladní dopravy k nejsilnějším. Je to dáno jak 
charakterem kraje, tak strukturou zdejšího průmyslu, kde jednoznačně 
převažuje lehký. 

Kudy jezdí nákladní 
vlaky v regionu

liBerec

Frýdlant v Č.

raspenava

Semily

nové m. pod Smrkem

jestřebí

Brniště

jablonné v Pod.

Č. lípa

rEndEz-vous. Setkání modernizovaných lokomotiv řady 753.7 ČD cargo v pohraniční přechodové stanici Zawidów.    foTo MiChal roh Ml.

kořenov

Turnov



Dostupné pouze v tištěné podobě
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v provozu. Tramvaj typu Tatra T13 s motivem railetu je možné vídat například 
na linkách 6 nebo 12 brněnské mhD.  foTo autor

ovlÁdÁní. Princip obsluhy a řízení cnG lokomotivy se od běžné motorové příliš 
neliší. Strojvedoucí navíc jen sledují tlak plynu a pečlivě evidují ujeté kilometry.  

Motiv railjetu na tramvaji vyrazil do brněnských ulic
Do nového kabátu se kompletně pře-

vlékla jedna z běžně provozova-
ných brněnských tramvají typu 

Tatra T13, jejichž design navrhla firma 
Porsche. Z tradiční červenobílé „šaliny“ 
se díky několika šikovným rukám stal 
během pouhých dvou dnů vlak railjet 
Českých drah. Sice jen „jako“, ale boky 
tramvajového vozu dokonale evokují 
interiér nejmodernějšího tuzemského 
rych lovlaku spojujícího sedmkrát den-
ně jihomoravskou metropoli s Prahou, 
respektive Vídní a Grazem. 

třicetimetrový kolos musí být 
nejprve přesně přeměřen
Celoplošného polepu se ujala renomova-
ná firma Grafika Pavlica, která má s po-
dobnými pracemi mnohaleté zkušenos-
ti. „Na tramvaj typu Porsche, což je ví-
cečlánkové vozidlo o délce třiceti metrů, 
jsme si v dílně připravili předem okolo 
dvě stě metrů čtverečních samolepicích 
fólií. V odpovídajícím měřítku si nejpr-

ve grafický návrh vytvoříme v počítači 
a následně vše začneme postupně tisk-
nout na velkoformátovém digitálním 
stroji,“ vysvětluje Roman Pavlica. Ten se 
svým týmem spolupracovníků vytvořil 
na jedné z tramvají v brněnské vozovně 
Medlánky dokonalou iluzi vlaku.

Měkčené fólie  
drží perfektně tvar
Pečlivě naměřené a připravené jednotli-
vé segmenty polepových fólií v měřítku 
odpovídajícím reálné velikosti tramvaje 
projdou nejdříve antigraffitovou lamina-
cí. „Ta je velmi důležitá kvůli případné-
mu nájezdu graffitových vandalů, kteří 
nemají žádné zábrany. Pokud by takovou 
tramvaj posprejovali, tak se jednodu-
chým způsobem dá barva setřít z takové 
fólie dolů. Navíc je díky laminaci polep 
velmi trvanlivý a může vydržet až pět let 
v běžném denním provozu. Pokud máme 
všechny tyto práce za sebou, přijdeme ve 
smluvený čas, zpravidla jde o víkend, kdy 

České dráhy a Vítkovice 
Machinery Group ve 
čtvrtek 15. ledna 
slavnostně zahájily 
ověřovací provoz 
lokomotivy 714.801 
s pohonem na stlačený 
zemní plyn CNG 
(Compressed Natural 
Gas). Stroj bude nasazen 
v osobní dopravě na 
trati z opavy do Hlučína. 
Jde o premiéru nejen 
v České republice, ale 
i celé střední Evropě. 
Hlavním benefitem 
přestavby je radikální 
snížení emisí a také nižší 
provozní náklady. oproti 
klasické dieselové 
lokomotivě by měl být 
provoz novinky asi 
o polovinu levnější. 

1 500 kilometrů. Akční rádius je samo-
zřejmě závislý na profilu tratě a hmot-
nosti vlaku. V ověřovacím provozu vozí 
714.801 na každém běžném výkonu čty-
ři přívěsné vozy řady 010 a v dopoledních 
hodinách ho využíváme také na stanič-
ním posunu v Opavě. Díky racionálnímu 
využití lokomotivy stačí jedno plnění 
plynem za týden. To vykonává prozatím 
pověřený zaměstnanec společnosti Vít-
kovice Doprava,“ říká přednosta bohu-
mínské Provozní jednotky DKV Olomouc 
Jan Podstawka. Plynová lokomotiva se 
zatím bude po týdnu střídat s klasickým 
dieselem, aby mohly být spotřeby obou 
strojů průběžně porovnávány. 

nová plnička vyroste v opavě
U alternativních pohonů bývá problé-
mem dostatek stanic na plnění konkrét-
ním médiem. První (a zatím jediná) lo-
komotiva CNG Českých drah je plněna 
v opavském Provozním pracovišti DKV 
Olomouc, kde se nachází kompresní pl-
nicí stanice. Zástupci Vítkovice Machi-
nery Group při příležitosti uvedení stro-
je do osobní dopravy sdělili, že záměrem 
skupiny je vybudovat poblíž provozního 
pracoviště také velkou stacionární pl-
nicí stanici CNG. Z té by se plnila nejen 

L okomotiva, jejíž pohon společně vy-
vinuli odborníci ze strojírenské sku-
piny Vítkovice a Výzkumného Ústa-

vu Železničního, je v majetku Českých 
drah a stabilně zařazená do provozu na 
opavském Provozním pracovišti DKV 
Olomouc. Cílem zkušebního provozu lo-
komotivy, který se plánuje do konce letoš-
ního června, je srovnání provozních ná-
kladů s běžnou dieselovou lokomotivou. 
Pohon na CNG by oproti dieselové loko-
motivě podobných parametrů měl ušet-
řit téměř polovinu finančních nákladů. 
Alespoň to tvrdí zástupci výrobce plyno-
vé zástavby. „Provoz této lokomotivy je 
zhruba o 40 procent levnější, navíc i eko-
logický, protože neprodukuje žádné pra-
chové částice a má nižší emise oxidu du-
síku, oxidu uhličitého a uhelnatého,“ 
říká mediální zástupce Vítkovice Machi-
nery Group Eva Kijonková.

Původně dieselová lokomotiva 714.010 
(postavená na rámu Pylštyka 735.167), 
s novým označením 714.801, vozí od 
čtvrtka 15. ledna tři páry spojů denně, 
které z opavského východního nádraží 
vyjíždějí v 5.42, 13.42 a 15.42, a naopak 
z obratové stanice v Hlučíně na Ostrav-
sku pak v 6.30, 14.30 a 16.30 hodin. Pře-
sto nejde o úplně první nasazení – loko-
motiva byla již loni po několik měsíců 
zkoušena v posunovací službě ve stani-
ci Bohumín, protože v té době neměla 
ještě souhlas pro vozbu vlaků osobní do-
pravy. Stroj 714.801 vznikl již v roce 2011 
a nejprve byl testován ve vlečkovém pro-
vozu společnosti Vítkovice Doprava ze 
strojírenské skupiny Vítkovice Machi-
nery Group.

akční rádius dosahuje  
1 500 kilometrů
Čtrnáct metrů dlouhý a čtyři metry vy-
soký stroj na stlačený zemní plyn patří 
k ojedinělým svého druhu v Evropě. Do 
vínku dostal dva plynové motory, každý 
o výkonu 260 kW. Místo původní palivo-
vé nádrže na naftu jsou v těchto prosto-
rách umístěny vysokotlaké lahve s cel-
kovým objemem 3 430 litrů, což předsta-
vuje zhruba 530 kilogramů stlačeného 
zemního plynu. „Právě díky tomuto vel-
kému objemu je naše lokomotiva na 
CNG schopna na jedno naplnění ujet až 

714.801 v datECh
◆   Délka: 14 290 mm

◆   výška: 4 165 mm

◆   šířka: 3 100 mm

◆   rozvor podvozků: 7 600 mm

◆   Zásoba plynu: 530 kg CNG při 
tlaku 200 bar

◆   výkon: 2x 260 kW

◆   motor: 2x TEDoM TG 250 AV

◆   Dojezd na jedno naplnění: 
až 1 500 km

◆   max. rychlost: 80 km/h

◆   hmotnost na nápravu: 16 tun

Pavlici se dá polep vyladit tak dokonale, 
že na první pohled tramvaj vypadá, jako 
by byla nalakovaná a nikoli polepená. 

„Boky tramvají zvládáme vcelku bez 
jakýchkoli problémů, více soustředěni 
musíme být ale na aerodynamicky tvaro-
vaný předek a zadní část vozidla. K tomu 
je dobrá znalost technologie výroby fólií 
a samozřejmě i přesné míry tramvaje, 
protože leckde se jedná opravdu o mili-
metry. Fólii vždy nahřívá jeden z kole-
gů horkovzdušnou pistolí tak dlouho, až 
dostane finální tvar, a po chvíli zatvrd-
ne a polep je hotový,“ doplňuje Pavlica. 
Tramvaj je po dokončení polepu schopna 
okamžitě vyrazit na svou trasu a „railje-
tové“ Porsche evidenčního čísla 1921 bude 
možné vídat například na linkách 6 nebo 
12, kde jsou ponejvíce nasazovány vozy 
tohoto typu. Martin harÁK

vyjíždí na tratě méně vozidel, a v tří-,
respektive pětičlenném týmu takovou 
tramvaj polepíme,“ říká Roman Pavlica. 
Fólie, z nichž se vytváří celovozový po-

lep, jsou měkčené, takže se pohodlně 
lepí i na zaoblené rohy vozidel. A že ta-
kových ploch má tramvaj Porsche hod-
ně, není vůbec pochyb. Podle Romana 

První CNG vlaštovka vyletěla
Odstartoval plynový puč?

lenivější, ale tišší
Podle kontrolora vozby Bohuslava Gavla-
se prošel každý strojvedoucí, který vyko-
nává službu na trati Opava – Hlučín, od-
povídajícím školením z obsluhy loko-
motivy. „Kolegové se během dvou až tří 
hodin seznámili se strojem nejen teo-
reticky, ale vykonali i praktickou zkouš-
ku jízdy, aby zjistili odlišnosti od řízení 
dieselových strojů. Není jich však mno-
ho – jde například o sledování tlaku ply-
nu na manometrech či evidence ujetých 
kilometrů.“ Lokomotiva na CNG má 
však nepatrně nižší výkon než dieselo-
vá, což se projevuje na pomalejším roz-
jezdu i delším čase pro dosažení traťo-
vé rychlosti. To je daň za ekologický po-
hon, příznivější stránkou je výrazně 
nižší hlučnost, což zpříjemňuje výkon 
služby strojvedoucího.

Pohon zajišťují dva motory TeDOm, 
každý o výkonu 260 kW. 

lokomotiva, ale i autobusy opavského 
regionálního dopravce, který má svou 
základnu v sousedství, a využívat by ji 
mohli i motoristé s automobily na CNG. 
Pokud se první CNG lokomotiva osvědčí 
po stránce technicko-provozní i ekono-
miky, mohlo by využívání alternativ-
ních paliv, kterým je i stlačený zemní 
plyn, doznat výraznějšího rozšíření i na 
železnici. Obecně má vzrůstající trend, 
ale nejdynamičtější nárůst se projevuje 
v automobilové a autobusové dopravě.
 Martin harÁK
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Více informací, fotografií a video  
najdete ve webové verzi Železničáře.
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otevření nového průjezdného 
hlavního nádraží ve Vídni, vybu-
dování spojovací tratě z Ostbahn 

na letiště Schwechat a modernizace 
tamního vlakového nádraží za 180 mili-
onů eur a další investice na Westbahn 
umožnily významně zkrátit jízdní dobu 
mezi důležitými městy v Rakousku a ví-
deňským letištěm a především zavést 
v této lokaci přímé dálkové spoje. ÖBB 
a Austrian Airlines uvedly na rakouský 
trh službu pod obchodním označením 
AIRail, známou také ze sousedního Ně-
mecka pro provoz spojů v „letové výšce 
nula“ při cestách z Kolína nad Rýnem 
a Stuttgartu na frankfurtské letiště.  

palubní vstupenka slouží  
i pro jízdu vlakem
V tabulce jízdního řádu ÖBB pro trať čís-
lo 100 tak cestující najde například spoj 
ICE 323 ze stanice Linz Hbf do cílové sta-
nice Flughafen Wien, který je navíc 
označen také jako letecký spoj OS 3502. 
Letečtí cestující v třídě business nebo 
členové klubu AUA/Miles&More mohou 
využít služeb komfortní čekárny ÖBB 
Lounge a provést svůj check-in na celý let 
u personálu ÖBB. Cestující v ekonomic-
ké třídě mají pro svůj „letecký“ check-in 
k dispozici automat v Reisezentrum. Při 
check-in vydaná palubní vstupenka Aus-
trian Airlines slouží i jako jízdenka pro 
rezervovaný přímý vlakový spoj na ví-
deňské letiště Schwechat. Při přestupu 
z vlaku na letecký spoj pak při přepravě 
svých zavazadel mohou cestující využít 
služeb nosičů ÖBB. Díky voucheru, kte-
rý je součástí „leteckého“ odbavení, mo-
hou cestující využít také občerstvení 
v restauračním voze ICE. 

dojezd na letiště  
se výrazně zrychlil
Doba jízda z hlavního vlakového nádra-
ží v Linci nedaleko centra města na letiš-
tě ve Vídni je díky rozsáhlým investicím 
do železniční infrastruktury a maxi-
mální rychlosti vlaků kolem 200 km/h, 
u railjetů až 230 km/h, pouze 1 hodina 
a 47 minut. Nové přímé spojení na letiš-
tě poslouží i dalším cestujícím. Z horno-
rakouského Welsu trvá cesta 2 hodiny 
a 3 minuty, ze St. Pölten pouhých 50 mi-
nut, z přestupního uzlu Meidling na již-
ním okraji hlavního města dokonce jen 
25 minut. V jízdním řádu 2015 zajíždí na 
vídeňské letiště 15 spojů ICE ve dvouho-
dinovém intervalu (denně 7x na letiště 
a 8x z letiště). 

Za rok se má nabídka přímého spojení 
na letiště ještě podstatně rozšířit. Dál-
kové spoje railjet a InterCity přijíždějící 
ze západu Rakouska do Vídně budou po-
kračovat přes hlavní nádraží na letiště 
dvakrát za hodinu. Celkem půjde o dva-
atřicet vlaků InterCity a 27 spojů railjet. 
Přímé spojení s letištěm tak získá také 
Salcburk (cestovní doba 2 hodiny a 49 mi-
nut), Innsbruck (4 hodiny a 35 minut) 
a o dalších 5 minut na 1 hodinu a 42 mi-
nut se má zkrátit cestovní čas z Lince. 

Díky vlakům InterCity budou moci 
cestovat na letiště bez přestupu také lidé 
z dalších zastávek, například z Attnang- 
-Puchheimu, Vöcklabrucku, St. Valen-
tinu, Amstettenu nebo Tullnerfeldu. 

KrÁtCE

áZerBájDŽán

stadler vyrobí jídelní 
a lůžkové vozy
Ve druhém největším městě Ázer-
bájdžánu – Ganji – na konci roku 
2014 položili základní kámen k no- 
vému výrobnímu závodu Stadler 
Rail. Ceremonie se zúčastnil i pre-
zident Alijev. Stadler v roce 2014 
získal zakázku na výrobu 27 lůžko-
vých a jídelních vozů pro Ázerbáj-
džánské železnice. Předpokládá 
se, že národní dopravce objedná 
i 68 jednotek flirt. Prezident při 
ceremonii šéfovi Stadleru přislíbil 
i zakázku pro metro v Baku, kterou 
měl původně získat Alstom. Nový 
závod by měl být otevřen v roce 
2016 a měl by zpočátku ročně 
vyrábět 60 vozidel. Záměr je, že by 
výroba byla i pro export do Kazach-
stánu, Gruzie, Uzbekistánu, Turec-
ka a dalších zemí. (sh)

šPanělSkO

CaF dodá jednotky  
pro nizozemsko
Ve výběrovém řízení pro Nizozem-
ské železnice (NS) na 120 jednopat-
rových elektrických jednotek pro 
regionální dopravu zvítězil španěl-
ský výrobce CAf se svým koncep-
tem „Civity“. Jednotky mají být 
dvou- či třídílné typu SGMm (řady 
2100 a 2900). Kontrakt představi-
telé firmy podepsali v závěru roku 
2014. Dodávky prvních strojů se 
očekávají v roce 2018. Zakázka má 
hodnotu 510 mil. eur a zahrnuje 
i několik opcí. (sh)

maĎarSkO

rakouské vagony jdou 
na odbyt i v Maďarsku
Státní železniční osobní dopravce 
MÁV-Start kupuje 55 osobních 
vozů od Rakouských spolkových 
drah (ÖBB). Hodnota připravova-
ného kontraktu činí 6,5 milionu eur 
(v přepočtu asi 182 milionů Kč). 
Do tendru na koupi železničních 
vozidel se přihlásily pouze ÖBB.  
V dodávce je také šest řídicích vozů. 
Nákup rakouských ojetin nebude 
realizován z evropských finančních 
zdrojů. MÁV-Start disponuje více 
než 2 200 osobními vagony, jejichž 
obměna je nevyhnutelná.  (gaK)

německO

dopravce investuje 
miliardu do tunelů
Nejpozději do roku 2019 hodlají 
Německé dráhy obnovit 18 tunelů 
a do roku 2024 by to mělo být dal-
ších šestatřicet. Mnohé z nich při-
tom mají historickou hodnotu 
a význam. K nejdražším projektům, 
které se v současnosti realizují, pat-
ří obnova 135 let starého tunelu 
„Kaiser-Wilhelm“ u Cochemu na 
Mosele (Porýní-falcko). Na této 
stavbě by mělo být do roku 2016 
investováno 200 milionů eur. V dal-
ších pěti letech by měla být na sa - 
naci vydána přibližně jedna miliar-
da eur, což je podle současného 
investičního programu DB Netz AG 
dvojnásobek. Prostředky mají ply-
nout především z fondů na moder-
nizaci od státu.  (sh)

Comeback Orient expressu? Japonci trumfují legendu
Není na světě mnoho zemí, kde je 

železnice tak populární, jako je 
tomu v Japonsku. Za modely vláč-

ků či za luxusní cesty po železnici lidé vy-
dají mnoho peněz. To vede provozovate-
le drah k vymýšlení nových věcí. Dnes 
jezdí přes Kjúšú za turistickými atrakce-
mi okolí vlak Nanatsuboši. Tento spoj 
společnosti JR Kjúšú má sedm vozů, 
z toho pět lůžkových, jeden restaurační 
a jeden lounge, v němž je i klavír a bar. 
I s lokomotivou stál téměř tu samou cenu 
jako vysokorychlostní vlak Šinkanzen, 
který je však mnohem delší. Lokomotiva 
je dvouzdrojová s pohonem na elektřinu 
i diesel a její červená barva má evokovat 
okolní přírodní krásy.

Po přepychovém hotelovém vlaku pro 
Kjúšú nyní s podobnou soupravou vstu-
puje na tento trh dopravce JR East. Jedná 
se o železniční společnost působící ve vý-
chodním Japonsku.

své předchůdce má nový vlak 
zastínit designem a komfortem
JR East již dnes cestující láká na známé 
noční vlaky Kassiopeia a Hokutosei, se-

luXus. interiér nového vlaku připomíná spíše nejdražší hotel. Zajímavostí jsou 
průhledné stěny dosahující až ke střeše. foTo autor

Rakousko je po Německu či francii další zemí, kde se vlaky staly součástí 
letových řádů. Linec s metropolí našich jižních sousedů Vídní od 14. prosince 
2014 spojují takzvané „lety ve výši nula.“ Lepší spolupráci mezi železničním 
a leteckým dopravcem umožnila dohoda Rakouských spolkových drah (ÖBB) 
s národní leteckou společností  Austrian Airlines. Cestování na letiště 
Schwechat výrazně zrychlilo.

Lepší spojení na letiště čeká i na oby-
vatele Štýrska a Korutan na jihu Rakous-
ka, byť zdejší cestující budou muset na 
vídeňském hlavním nádraží přestupo-
vat. ÖBB ale slibují, že mnoho z těchto 
přípojných vlaků bude stát u stejného 
nástupiště. Cesta z Grazu na letiště bude 
trvat zhruba 3 hodiny a z Klagenfurtu 
4 hodiny a 18 minut. 

Obyvatelé a také návštěvníci rakous-
ké metropole mohou pro cestu na letiš-
tě Schwechat i nadále využít spojení 
městskou rychlodráhou S7 z Floridsdor-
fu přes Praterstern a Mitte, které trvá asi 
25 minut a jezdí po půlhodině, nebo spe-
ciální letištní expresy CAT – City Airport 
Train, spojující stanici Mitte a letiště. 
Jejich jízdní doba je jen 16 minut a inter-
val činí rovněž půl hodiny. Řada letec-
kých společností navíc svým pasažérům 
vychází vstříc – odbavení nabízí (check- 
-in) již v centru města před nástupem 
do vlaku CAT.       pEtr ŠtÁhlavsKÝ

vého designéra Kena Okuyamy, který 
pracoval mimo jiné i pro firmy Porsche 
a Ferrari. Jeho výtvor by po dokončení 
měl mít patrové apartmány a velkorysé 
společenské prostory ne náhodou připo-
mínají interiéry na „Cruise Ships“, tedy 
luxusních lodích pro okružní cesty.

panoramatické průhledné 
stěny vedou až ke střeše
Mezi deseti připravovanými vozy budou 
v soupravě i dva panoramatické vagony 
s průhlednými stěnami až ke střeše. Dále 
by pasažéři měli k dispozici po jednom 
restauračním a také „lounge“ oddílu 
včetně pěti prostorných vozů se sedm-
nácti velkými apartmány, kde nechybě-
jí koupelny a ložnice. Každý je určen pro 
34 cestujících, i když je v tomto případě 
asi vhodnější výraz „hostů“.

 Vlak má v budoucnu jezdit do nád-
herných přírodních oblastí kolem ja-
ponské metropole Tokia. Jízdenky po-
chopitelně nebudou nikterak laciné. 
Například dvoudenní cesta v luxusním 
hotelovém vlaku společnosti Kjúšú Na- 
natsuboši (7 hvězd), jenž byl nedávno 

uveden do provozu, stojí od 180 tisíc do 
525 tisíc jenů (tedy přibližně 1 300 až 
3 800 eur).

Jezdit začal loni v říjnu
Oficiální zahájení provozu pětihvězdič-
kového vlaku proběhlo loni na podzim, 
konkrétně 15. října. Stěny a podlahy vo- 
zů jsou ze dřeva, ve sprchách jsou pak ob-
loženy speciálním, aromaticky vonícím 
dřevem hinoki. Umyvadlo je ruční výro-
by, podobně jako nábytek pocházející 
z oblasti Fukuoky. 

Domovskou stanicí je město Hakata, 
odkud bude vlaková souprava vyjíždí 
mimo jiné do míst jako Jufuin, Aso a Na-
gasaki. Cestující si může vybrat mezi 
cestou s jedním až třemi noclehy. Jíz-
denky stojí až 550 tisíc jenů (asi 4 200 
eur) na osobu za dvoulůžkový pokoj. 
Přes tuto vysokou cenu u JR Kjúšú se 
hned na počátku objevila poptávka de-
setinásobně vyšší, než je kapacita vla-
ku, a tak je tento spoj již na začátku zku-
šebního provozu na několik měsíců bez-
nadějně vyprodán.   stanislav hÁJEK

Zdroj: www.japanmarkt.de

stavené z lůžkových a restauračních 
vozů. Pro japonské železniční fanoušky 
je povinností se v tomto zařízení svézt. 
Nový pětihvězdičkový vlak by však měl 

luxusní vlaky, legendární Orient ex-
press nevyjímaje, zastínit nejen desi-
gnem, ale také komfortem a samozřej-
mě i cenou. Návrh je dílem automobilo-

Na letiště ve Vídni  
se cestující dostanou rychleji

LublaňBenátky
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dojezdové časy  
na vídeňské letiště
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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

naBídKa Čd travEl

Krkonoše – Harrachov – hotel Svornost*** 
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA v termínu 5. 2.–22. 2. 2015

4 noci za 4 480 Kč/dospělá osoba, dítě do 13 let ZDARMA

5 nocí za 4 900 Kč/dospělá osoba, dítě do 13 let ZDARMA

7 nocí za 6 200 Kč/dospělá osoba, dítě do 13 let ZDARMA

Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, 1x za pobyt oběd, vstupenku na bobo-
vou dráhu a kávu s koláčem, Harrachov Card.

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. 

Česká republika

Egypt

Slunečné pobřeží – hotel Yunona 
11/12denní pobyty s nástupem od 14. 6. do 6. 9. 2015, letecky z Prahy a Brna.

Hotel all inclusive s bazénem, v centru městečka, 200 m od pláže s dlouhou 
promenádou, od 11 600 Kč (po dotaci od zaměstnavatele) za osobu ve 2lůž-
kovém pokoji. Možnost 1–2 přistýlek formou rozkládacího gauče. 

Jizerské hory – Lázně Libverda 
( hotel Nový dům, hotel INN)
Valentinský pobyt pro dva za 4 950 Kč na 3 dny (2 noci) kdykoli ve dnech  
9.–15. 2. 2015. 

Pobyt zahrnuje: 2 snídaně, 2 večeře, 3 procedury, 1 hod. whirlpool + saunu, 
volný vstup do fitness, 1x poukaz na kávu a moučník, 1x ovocný košíček na 
pokoj, 1x láhev perlivého vína.

Bulharsko

Česká republika

Po loňském roce našimi klienty nově ověřená destinace Kypr, ve které nabízí-
me hotel Mimosa*** v romantickém, klidném prostředí poblíž střediska Pro-
taras za cenu od 14 600 Kč na 11/12 dní s polopenzí, hotel Chrystala*** na 
okraji  rušnějšího střediska Protaras za cenu od 14 600 Kč na 11/12 dní s polo-
penzí a také nově hotel Cavo Maris*** přímo u pláže za cenu od 21 200 Kč na 
11/12 dní s polopenzí a možnosti dokoupení all inclusive. Pobyty v období od 
28. 5. 2015 do 12. 10. 2015. Všechny ceny jsou po dotaci od zaměstnavatele.

Kypr

3 /2 0 1510 h i s t o r i Eh i s t o r i E

V západním Německu začala poválečná obnova země velmi brzy a ve vysokém 
tempu. Pro železnici to znamenalo nejen opravu zničené infrastruktury, ale také 
ambiciózní program elektrifikace. Už před válkou byla řada drah v Bavorsku 
a Bádensku-Württembersku pokryta pavučinou trakčního vedení. Jeho délka v roce 
1950 přesáhla 1 700 kilometrů a o deset let později to bylo už 3 462 kilometrů. Tak 
rozsáhlá síť potřebovala nové moderní lokomotivy pro osobní i nákladní službu. 

Ke zrodu unifikovaných strojů 
před šedesáti lety přispěla

poválečná obnova DB

sEstry. řada e40 byla využívána pro těžkou nákladní dopravu podobně jako sesterská e50, která však byla šestinápravová.  foTo WiKipEdia

lokomotivy  
stejné konstrukce

Prvky unifikace byly patrné také na stano-
višti strojvedoucího. lišily se jen v detailech.

Střídání barevných schémat patřilo k době. 
Snímek z roku 1983 pochází z Offenburgu.

kobaltová modř byla další používanou bar-
vou. rok 1984, před odjezdem z lüneburgu.

Němečtí technici měli v tomto směru na co 
navázat. Vývoj elektrických mašin tam 
začal již na počátku 20. století a poslední 

konstrukce řad E 18, E 44 a E 94 z konce 30. a po-
čátku 40. let byly v provozu úspěšné a vytvořily 
základ pro moderní stroje. První úvahy o nové 
lokomotivě proto vycházely z řady E 44 a měly 
vést k výrobě jediného univerzálního prototy-
pu s řadovým označením E 46 a maximální 
rychlostí 125 km/h, který by dokázal dopravit 
700 tun těžký rychlík na stoupání 10 promile 
rychlostí 90 km/h a 1 300 tun těžký nákladní 
vlak na stoupání 5 promile rychlostí 70 km/h. 
Nakonec zůstalo jen u plánů a vývoj se vydal 
k několika variantám specializovaných řad. Ty 
však vycházely z jednotné konstrukce a díky 
tomu byla více než třetina všech jejich součás-
tí společná. O úspěchu jednotné konstrukce 
pak svědčí 1 934 vyrobených lokomotiv v letech 
1956 až 1973. Zvoleny byly čtyři základní typy, 
které pak měly množství odlišných sérií, což 
později vedlo ke vzniku dalších lokomotivních 
řad (viz box).     

o místo na slunci bojovaly  
čtyři prototypy tří výrobců
Cesta k jednotné konstrukční řadě elektric-
kých mašin vedla přes čtyři různé prototypy 
řady E 10.0 dodávané od srpna 1952 do března 
1953 několika výrobci a tedy s různými kon-
strukčními prvky především v oblasti přenosu 
výkonu. Své stroje dodaly Krauss-Maffei s elek-
trickou výzbrojí AEG, Krupp s výzbrojí BBC 
a dvě lokomotivy vyrobil Henschel, s výzbrojí 
od Siemense (SSW) a konsorcia BBC a AEG. 
Deutsche Bahn pak všechny lokomotivy pod-
robily náročným zkouškám, které probíhaly do 
roku 1955. Dopravce si mezitím na konci roku 
1954 objednal sériové stroje jednotné kon-
strukční řady a 29. srpna 1956 převzal první sé-
riovou lokomotivu E 41.001, která měla domov-
ské depo v Mnichově. Pak následovaly další 
a další kusy všech provedení. E 10.101 byla vy-
robena 4. prosince 1956 a první E 40 byla dodá-
na 21. ledna 1957.    

prošláply cestičku legendární E 03
V polovině 50. let se uvažovalo také o vývoji 
těžké šestinápravové rychlíkové lokomotivy  
E 01 s rychlostí až 160 km/h. Tento projekt 
však nebyl realizován a na šestinápravý ex-
presní stroj pod označením E 03, ovšem již pro 
rychlost 200 km/h, si museli Němci počkat 
do poloviny 60. let. Přesto jednotná konstruk-

Dva kusy E 10 byly v roce 1962 upraveny kvůli 
vývoji legendární řady E 03 dokonce na 200 
km/h. Jinou rozsáhlejší úpravu představova-
ly lokomotivy E 40 určené pro sklonově ná-
ročné tratě, například Höllentalbahn (Frei-
burg im Breisgau – Donaueschingen) se sklo-
ny až 57 promile. Ty byly vybaveny elektrody-
namickou brzdou. 

Dnes poslední z elektrických zástupců jed-
notné konstrukční řady z 50. let stále zasahují 
do pravidelného provozu, například na začát-
ku letošního roku byly stroje řady 115 ještě na-
sazeny v dálkové dopravě na Gäubahn (Stutt-
gart – Singen – Švýcarsko) a v noční dopravě 
mezi Lipskem a Erfurtem. Rychle se však blí-
ží doba, kdy úspěch německé poválečné kon-
strukční školy budou připomínat už jen jako 
muzejní exponáty mnoha německých želez-
ničních expozic a nadšeneckých spolků. 

 pEtr ŠŤÁhlavsKÝ 

ce lokomotiv nesmazatelně zasáhla do zvyšo-
vání rychlostí. Verze E 10 známá jako E 10.12, 
později řada 112 nebo také Rhein gold-Lok, by-
la určena pro 160 km/h. V letech 1962 až 1968 
bylo DB dodáno 31 takových rychlých strojů. 

řada E 10 – rychlíková lokomotiva 
s max. rychlostí 150 km/h, výkon 3 700 
kW, hmotnost na nápravu přes 21 tun.

řada E 40 – modifikace řady E 10 pro 
středně těžkou nákladní dopravu. Para-
metry téměř shodné s řadou E 10, jen 
max. rychlost snížena na 100 km/h, od 
roku 1969 zvýšena na 110 km/h. 

řada E 41 – levná varianta jednotného 
stroje pro lehké osobní vlaky. Max. rych-
lost 120 km/h, výkon 2 400 kW, hmot-
nost na nápravu 17 tun. 

řada E 50 – šestinápravová (Co'Co') pro 
těžké nákladní vlaky, výkon 4 500 kW, 
max. rychlost 100 km/h, nápravová 
hmotnost 21 tun.
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věnujte více prostoru 
motorovým vozům
Jsem již delší dobu vaším spokoje-
ným čtenářem, ale chybí mi rubrika 
Mimořádnosti. Vím, že je to nemilá 
věc, nicméně pro některé čtenáře 
studnice zajímavých informací. 
Třeba já se dost zajímám o řady 854 
a 954. občas se tam našla nějaká 
drobná nehoda této řady, o které 
bych se jinak ani nedozvěděl. Dále 
by mohlo být na stránkách Železni-
čáře věnováno více prostoru napří-
klad prototypům M 475. 0001  
a M 475. 0002 – od jejich výroby 
uplynulo již 41 let! Jeden stroj této 
řady potkal smutný osud sešroto-
váním v České Třebové, druhý je 
naštěstí v depozitáři NTM v Chomu-
tově. Nebo třeba elegantní GANZ 
řady M 298.0 – více popsat jeho 
provoz a nasazení těchto jednotek, 
jejichž provoz skončil u ČSD před  
35 lety. Mohla by se objevit rubrika 
dislokace lokomotiv a motorových 
vozů přidělených do různých dep 
ČD včetně prodeje různým doprav-
cům, např. ČD Cargo. Jinak jsem 
však s obsahem Železničáře spoko-
jen a každé číslo si rád přečtu.
 FrantiŠEK Číp

Odpověď redakce: Podle průzkumu mezi 
čtenáři patřila rubrika Mimořádnosti 
mezi nejméně oblíbené, proto byla ze 
struktury periodika vyřazena. V rámci 
rubriky Historie se snažíme postihnout 
významná výročí nejen vozidel, ale 
i událostí s železnicí úzce souvisejících. 
Je nasnadě, že v bohaté historii nelze 
uspokojit tužby všech čtenářů, jejichž 
rozptyl zaměření je široký. Nicméně 
nadějným projektům, které se nakonec 
z různých důvodů nedostaly k realizaci 
nebo sériové produkci (mezi nimi i pro-
jekt motorových vozů řady M 475.0), 
se budeme věnovat v letošním ročníku 
Železničáře podrobněji. Naopak vytvo-
řit speciální rubriku zabývající se jen 
dislokací vozidel neuvažujeme.

nejen Klánovice, ale 
i lysá má pihy na kráse
Zaujal mě příspěvek čtenáře, který 
popisoval stav zastávky Praha-Klá-
novice po rekonstrukci. Je sice 
smutné, že se občané Klánovic musí 
při přecházení z jednoho nástupiště 
na druhé brodit vodou v podchodu 
pod tratí, ale s nadsázkou lze říct, že 
si stačí vzít gumovou obuv. U nás 
v Lysé nad Labem opět nastala zima 
se všemi průvodními jevy. To se oka-
mžitě projevilo v „komfortu“ pro 
cestující v – před necelými patnácti 
lety otevřené – nádražní hale a při-
lehlém podchodu. Mám na mysli 
obrovský obestavěný prostor úrov-
ně dvou podlaží, který nelze vytopit 
a už se o to nikdo ani nepokouší. 
Kdysi na stěně tzv. horní haly nad 
posuvnými dveřmi „jely“ naplno dva 
infrazářiče, ale přesto se tehdejší 
„tepelná nepohoda“ od té současné 
vůbec nelišila. 

Další smutnou kapitolou lyského 
nádraží jsou WC. Po postavení nové 
haly byly hrůzné WC přemístěny 
z peronu staré budovy do podcho-
du. Bohužel brzy podlehly soustře-
děnému náporu vandalů a špatné 
projektové dokumentace. Výsledek: 
věčně ucpané odpady. Před několika 
lety byly zrekonstruovány původní 
WC na peroně staré budovy. Ale 
bohužel otevřené jsou jen částečně 
přes den a o víkendu jen v době 
konání akcí na lyském výstavišti. 

A  jen detailem je dlažba na scho-
dech v podchodu, která není urče-
na pro zatížené prostory, což se 
projevilo na sešlapání protiskluzo-
vých výstupků a odlamování hran. 
Ale abych pouze nekritizoval, klad-
ně hodnotím profesionální přístup 
pokladních, jejich snahu poradit 
cestujícím s jízdným. Nádraží ale 
doplatilo na to, že bylo přestavová-
no ještě v době pohledu na železnici 
jako přežitek. od té doby se naštěs-
tí mnohé změnilo a další rekon-
strukce byly provedeny s respek-
tem k práci předků. Namátkou: 
Děčín, Ústí nad Labem, Česká Tře-
bová, Zábřeh na Moravě, Chrudim, 
Mělník či Všetaty.  vít Furst

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

Fotograf léta mapuje
historii zaniklé vlakové pošty
Bývá celkem obvyklé, že se mezi železničáři najde řada nadšených fotografů. 
Podobně tomu bylo i u Petra Študenta, který nyní pracuje v Brně jako 
všeobecný fotograf a grafik, ale byl zaměstnancem vlakové pošty.  Ta se stala 
jeho životním koníčkem, dokonce o ní vlastním nákladem vydává časopis.

Vydává rovněž vlastním nákladem ča-
sopis. Navíc pro úzkou cílovou skupinu, 
což vyžaduje obrovské nadšení a zruč-
nost. „Motivuje mě právě to, že plno lidí 
říkalo: Jak chceš o tomhle dělat časopis? 
Uděláš jedno číslo a není o čem psát! No 
vidíte, a už tu máme šesté. Nejméně na 
tu desítku bych to chtěl dotáhnout,“ vy-
světluje badatel vlakových pošt. 

V popisu historie této dnes už nezná-
mé záležitosti postupuje chronologic-
ky. „Teprve teď se dostanu k rokům 

proto s nimi spoustu věcí konzultuji. Re-
daktorem jsem tak ze 75 procent, šéfre-
daktorem na plný úvazek,“ směje se.

zrušenou činnost připomíná 
už jen několik starých filmů
Časopis a výstavy ale nejsou jedinými 
aktivitami Muzea vlakové pošty. Mezi 
další patří přednášky studentům poš-
tovních oborů, konzultace pro autory vý-
stav, publikací a modeláře poštovního 
vozového parku. Hodně Študentovi zále-
ží i na projektu Pamětníci, do něhož se 
snaží získat spolupracovníky a zapojit je 
do pátrání po pamětnících v regionech.

Všem, kteří nemají ponětí o tom, jak 
to ve vlakové poště chodilo, lze doporu-
čit některý z českých filmů, třeba detek-
tivku Na kolejích čeká vrah. Jsou ale po-
hledy takříkajíc do útrob činnosti lidí, 
třídících za jízdy zásilky, věrohodné? 
„Myslím, že ano. Až na to, že pokaždé 
tam jede jiný vlak s jiným poštovním vo-
zem, tak třeba interiéry vozů odpovídají 
skutečnosti. A také peníze se poštovní 
ambulancí převážely. Ovšem přepadení 
vlaků se stávala jen v historii. Doporučil 
bych slovenský film Ja milujem, ty mi-
luješ, kde je hrdinou přímo pracovník 
bratislavské vlakové pošty. Mnoho scén 
se odehrává v autentickém provozu ná-
dražní pošty Bratislava 022 v roce 1980 
a ve vlakových poštách. Záběry interiéru 
vozu DF (Bautzen) jsou unikátní.“  

Více informací o vlakové poště najde 
na webu www.muzeumvlakoveposty.cz 
nebo www.vlakovaposta.cz.

 Martin navrÁtil

pEtr ŠtudEnt

Tři roky studoval na Středním od-
borném učilišti spojů v olomouci 
v oboru manipulant poštovního 
provozu. Po povinné praxi v Praze 
šel v prosinci 1989 pracovat do os-
travy, kde počátkem dalšího roku 
nastoupil přímo k doprovázené vla-
kové poště. U ní působil prakticky 
až do jejího zrušení v roce 1998. 
Dnes pracuje v Brně jako všeobec-
ný fotograf a grafik, ale železnice, 
přesněji právě její specifická oblast 
– vlaková pošta –, se stala jeho ce-
loživotním hobby. o ní dokonce 
vlastním nákladem vydává časopis 
a příležitostně prezentuje práci vla-
kové pošty v dobových vozech. 
V březnu 2014 se stal individuálním 
členem Asociace muzeí a galerií ČR 
a je členem britské Train Post offi-
ce & Seapost Society.

Na počátku byl inzerát v magazínu 
Signál zveřejněný někdy v roce 
1984 nebo 1985, kde se čtenářů 

ptali, zda rádi cestují a jestli se jim líbí 
zeměpis. „Na obojí jsem odpověděl ano. 
Jednalo se o inzerát na studium na SOU 
spojů v Olomouci v oboru manipulant 
poštovního provozu. Tři roky jsem tam 
studoval, půl roku v Praze strávil povin-
nou praxí a v prosinci 1989 zamířil do Os-
travy za prací, kde jsem počátkem další-
ho roku nastoupil k vlakové poště. U ní 
jsem působil až do jejího zavření v roce 
1998. Rok nato ji zrušili všude,“ vzpomí-
ná Petr Študent, jehož otec pracoval jako 
vozmistr v Ostravě. 

„Když jsem jezdil s poštou, tak pro mě 
fotografování bylo koníčkem a pošta pra-
cí, dnes je to přesně naopak.“ Práce to 
prý byla obtížná i romantická zároveň 
a o bizarní historky nebyla nouze. Často 
se třeba chytala ze zásilek uprchlá zvířa-
ta či hmyz.

Budoucnost přepravy zásilek 
na kolejích je ve hvězdách
Dnes už jezdí jen poštovní expresy Pra-
ha – Ostrava, navíc z nich téměř vymizel 
onen lidský prvek a už se tam asi neode-
hrávají ty neuvěřitelné příhody. Jaký vý-
voj čeká zásilky na kolejích? „Nevím. Ty 
vozy, co pošta používá, jsou 30 let staré, 
a i když prošly výraznou obnovou, jed-
nou doslouží a bude nutno říct co dál. 
Česká pošta už testovala i vozy ČD Cargo 
s posouvatelnými střechami, ale ty se 
neosvědčily. Pošta si stěžovala, že tam 
zatéká nebo i fouká sníh. Dokud se o vo- 
zy Postw bude pošta starat tak jako do-
sud, pak ještě nějakou dobu vydrží,“ tvr-
dí Študent. Poukazuje na fakt, že ne-
dávno také zanikl opravce poštovních 
vozů ATECO v Praze-Bubnech. „V říjnu 
2012 jsem tam byl a vyfotil za pět minut 
dvanáct flotilu odstavených poštovních 
vozů. Kdo ví, kam se poděly.“

touží po vlastním  
dobovém poštovním voze
Fotograf teď nejvíce sní o pořízení vlast-
ního dobového poštovního vozu. Vzo-
rem jeho Muzea vlakové pošty mu jsou 
kolegové z německého Losheim am See 
nebo francouzského Toulouse, s nimiž 
v současnosti spolupracuje. Zatím před-
stavuje profesi posádek poštovních vozů 
veřejnosti tak, že na akce spojené s jubi-
leem tratí autem navozí své exempláře 
vybavení či svazky dopisů a návštěvní-
kům zodpovídá dotazy a přibližuje funk-
ci pošty na kolejích. „Hledám, s kým 
bych mohl déle spolupracovat, abych 
nemusel interiéry stěhovat jako kočka 
koťata. Také bych chtěl více navštěvovat 
pamětníky a něco od nich o historii poš-
ty vyzvědět,“ říká Petr Študent. 

1920–1929, tedy do jakési zlaté éry v ČSR. 
Jen v minulém čísle byla výjimka – bylo 
téměř celé věnované 15. výročí zrušení 
vlakové pošty. A ilustracemi vypomohli 
Jiří Vašků nebo Karel Cyroň z Ostravy. 
Atmosféru posledních let provozu pošt 
zachytili na fotkách,“ popisuje. Časopis 
Československá vlaková pošta by podle 
Študenta nevznikl bez spousty spolu-
pracovníků a odborníků. „Pánové Ma-
hel, Butschek nebo Korbel dokážou hra-
vě napsat článek o poštovní přepravě, 

Modelové království ve Žďáru nad Sázavou

Nevíte, co budete dělat s dětmi o víkendu? Vypravte se 
do Žďáru nad Sázavou. Ve městě, které je známé hlav-
ně díky poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého, si 
můžete prohlédnout jedno z největších modelových ko-
lejišť u nás o rozloze 55 m2. Modelové království najde-
te v suterénu Domu kultury v Dolní ulici č. 30. Expozice 
je přístupná každý víkend (o letních prázdninách i ve 
středu a čtvrtek) od 10 do 17 hodin. Modelové kolejiště 
bylo stavěno tak, aby co nejvíce odpovídalo skutečnos-
ti a krajině Českomoravské vrchoviny. Kromě stanice 
Žďár nad Sázavou uvidíte také kopii nádraží v Novém 
Městě na Moravě nebo v Nedvědici. Kolejiště zdobí 
i známé stavby regionu. Samozřejmě nechybí už zmíně-
ná zelenohorská svatyně, dále pak modely hradu Pern-
štejn, novoměstského hotelu Ski nebo dolnoloučského 
železničního viaduktu. Více informací získáte na we-
bových stránkách www.mkzdar.cz. 

Nejbližší železniční stanice:  
Žďár nad Sázavou

K uctění památky prezidenta Osvoboditele

V sobotu 7. března uplyne 165 let od narození prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka.  K této 
příležitosti bude vypraven zvláštní parní vlak, který po-
jede z pražského Masarykova nádraží (předpokládaný 
odj. 9.18 hod.) přes Hostivici a Kladno do Stochova (příj. 
10.28 hod.). Ze Stochova do Lán bude zajištěna kyva-
dlová autobusová doprava. Na lánském hřbitově, kte-
rý je místem posledního odpočinku prezidenta Osvobo-
ditele a jeho rodiny, se bude v 11 hodin konat pietní akt. 
V Lánech nevynechejte návštěvu Muzea T. G. M. v Zá-
mecké ulici, v němž bude první březnovou sobotu ve  
13 hodin zahájena výstava o historii Masarykova sa-
lonního vozu. Tento luxusní vůz dostal Masaryk pro 
pohodlné cestování po železnici v roce 1930 ke svým 80. 
narozeninám. Po jeho smrti ho hojně využívali i jeho 
nástupci v prezidentském úřadě. Aktuální informace 
k akci budou uveřejněny na www.cd.cz/zazitky. 

Nejbližší železniční stanice:  
Praha Masarykovo nádraží/Stochov

I v Podbabě mají Posázavský pacifik

Pozoruhodné modelové kolejiště nenajdete v Praze jen 
v Království železnic. Železniční modelové kolejiště in-
spirované reálnou předlohou Posázavského pacifiku si 
můžete prohlédnout při Dnech otevřených dveří ve Sta-
nici techniků Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy v Pra-
ze-Podbabě. V letošním školním roce se konají o sobo-
tách 21. února, 28. března a 25. dubna, vždy od 10 do  
12 hodin a od 13 do 15 hodin. Uvidíte pestrou paletu mo-
delů českých i zahraničních lokomotiv a vozů, jak pro-
jíždějí krajinou Posázaví v okolí Ledečka, Kácova a dal-
ších známých stanic. Dozvíte se také řadu zajímavos-
tí o fungování modelového kolejiště, o modelářském 
kroužku a železničním modelářství obecně. Z vlaku vy-
stupte na zastávce Praha-Podbaba (linky S4 a S41 
pražského Eska) a vydejte se ulicí podél tramvajových 
kolejí směrem do centra města, před hotelem Interna-
tional odbočte vpravo do ulice Pod Juliskou (č. p. 2a).  

Nejbližší železniční zastávka:  
Praha-Podbaba

t i p y  n a  v Ý l E t

když jsem jezdil s poštou, tak pro mě 
fotografování bylo koníčkem a pošta prací, 
dnes je to přesně naopak. Práce to byla 
obtížná i romantická zároveň.
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090




