
Jak se řídí provoz  
v Království železnic
Podívali jsme se do technického 
zákulisí největšího modelového 
kolejiště v České republice.
 STRANy 4

V severních Čechách  
s RegioPantery
Ředitel KCOD Ústí nad Labem 
Daniel Jareš zhodnotil dodávky 
nových vozidel i jejich nasazení.  
 STRANA 3

Omlazená souprava  
na Osoblažce
Na jediné úzkorozchodné trati 
provozované Českými drahami 
vládne vlídná atmosféra.  
 STRANA 11

F
O

TO
 m

ic
h

A
l 

m
á

le
K

Muzeum v Lužné zahájilo letošní sezonu

Depo historických vozidel Českých 
drah v Lužné u Rakovníka letos 
poprvé otevřelo své brány v sobo-

tu 27. dubna. O návštěvníky tu nouzi 
neměli, ačkoli nebyla na programu žád-
ná atrakce v podobě parních jízd. Možná 
to byla i výhoda. Ne každý se rád prochá-
zí tlačenicí, které jsou pro tematická 
setkání v Lužné pravidlem. Tradiční Prv-
ní parní víkend 11. a 12. května ovšem 
také nabízel řadu lákadel! Však na něj 
také přijely stovky zájemců, především 
rodiny s malými dětmi.

První otevřenou sobotu byli k vidění  
zaměstnanci depa při práci na vozi-
dlech. Třeba Martin Macháček a Václav 
Peterka, brigádníci a členové sdružení 
SPPML, leštili směsí nafty a hydraulic-
kého oleje parní lokomotivu Buštěhrad-
ku, která se tak připravovala k předsta-
vení na veřejnosti. „Ještě jsme si vzali 
patronát nad lokomotivou 464.053,“ 
říkají brigádníci a ukazují na nedaleké 
stání v rotundě. Řada jiných, už nablýs-
kaných parních lokomotiv hrdě pózova-
la okolo točny. → Pokračování na straně 2

SlOuPeK

Roli dopravce jsme  
loni plnili hospodárně
Výsledkům hospodaření Českých 
drah za rok 2012 se věnovala většina 
médií. Ačkoli se někteří novináři sou-
středili na zdůrazňování celkových 
záporných čísel, ta objektivnější část 
pochopila, že roli národního doprav-
ce jsme loni splnili s velmi dobrým 
provozním výsledkem. Společnost, 
která investuje násobky odpisů do 
radikální obnovy svých výrobních 
prostředků, tedy vozidel, a která na-
víc poskytuje v masovém měřítku 
důležitou veřejnou službu, nemůže 
generovat čisté zisky jako například 

bankovní domy. Hlavní cíl národního 
dopravce – přilákat na železnici ros-
toucí počty cestujících při dosažení 
lepšícího se provozního a hospodář-
ského výsledku – byl splněn.

Jenom loni investovaly České drá-
hy do obnovy vozidlového parku 
sedm miliard korun. Ani v roce letoš-
ním nebudou investice polevovat. 
S velkými investicemi je často spojo-
vána zvyšující se zadluženost firmy. 
A byla to opět média, která bila na 
poplach, že takovou zadluženost ne-
mohou České dráhy unést. Opak je 
však pravdou. Střednědobá strate-
gie firmy počítá s tím, že Skupina ČD 
zvládne určitou míru zadluženosti. 
V letošním roce právě této míry do-
sáhneme a od roku 2014 plánujeme 
její postupné snižování s tím, jak 
bude investiční aktivita slábnout. Co 
se týče úsporných opatření, hodně si 
slibujeme od založení Centra sdíle-
ných služeb, které bude od příštího 
roku poskytovat servis jako účetnic-
tví nebo společný nákup pro všechny 
společnosti ve Skupině ČD. Jsem 
proto přesvědčen, že v dalších letech 
se bude našemu hlavnímu byznysu 
dařit ještě lépe než dnes.

Celkové hospodaření Skupiny ČD za 
rok 2012 skončilo podle mezinárod-
ních standardů ztrátou 1,6 miliar-

dy korun. Analýza dílčích výsledků ale 
současně naznačuje nastoupený růstový 
trend v hlavních činnostech, tedy v osob-
ní a nákladní dopravě. Hospodářský vý-
sledek je navíc silně zatížen rekordními 
investicemi do vozidlového parku a s tím 
související výší odpisů. 

Osobní doprava
České dráhy dosáhly v osobní dopravě 
provozního zisku ve výši 1,862 miliar- 
dy korun. „Tento ukazatel EBITDA, kte-
rý prokazatelně roste, je pro nás nejvý-
znamnější,“ říká Petr Vohralík, výkonný 
ředitel ČD pro ekonomiku. Nejenže se 
v loňském roce zvýšily tržby z osobní do-
pravy o 319 milionů korun, ale současně 
se o 3 procenta zvedl počet přepravených 
cestujících – na 169 milionů. Nejvýraz-
nější nákladovou položkou v hospodaření 

přibližně stejné úrovni jako v roce 2011 
(nárůst o 47 milionů korun, což zname-
ná navýšení 0,3 procenta), náklady na 
restrukturalizaci firmy a mimořádný 
odpis oceňovacího rozdílu však měly 
negativní dopad do finálních čísel. 

„Jak se daří ekonomice, tak se daří ná-
kladním dopravcům. ČD Cargo proto v ro-
ce 2012 nedosáhlo plánovaného objemu 
přeprav. Loňský rok byl navíc pro společ-
nost po stránce účetní dost specifický. 
Klíčové bylo rozhodnutí managementu 
o odpisu majetku ve výši 1,2 miliardy ko-
run a současně o vytvoření rezervy na 
restrukturalizaci ve výši půl miliardy 
korun. Je třeba zdůraznit, že se nejedná 
o faktickou ztrátu finančních prostřed-
ků, ale spíše o účetní operaci s dopadem 
do finálních čísel,“ vysvětluje výkonný 
ředitel Petr Vohralík. Podle provozního 
plánu má společnost ČD Cargo letos do-
sáhnout vyrovnaného hospodaření. 
 VáclAV RuBeŠ
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Během Prvního parního víkednu přije-
ly do Lužné stovky lidí. FOTO michAl máleK

strukci. Společnost proto momentálně 
usiluje o jejich odprodej Správě železnič-
ní dopravní cesty za tržní cenu. 

Nákladní doprava
Pro ČD Cargo byl loňský rok velkou zatěž-
kávací zkouškou, která se projevila i ve 
výsledcích hospodaření – ztrátou 1,911 
miliardy korun. V podmínkách stagnu-
jící ekonomiky sice národní nákladní 
dopravce dokázal udržet výši tržeb na 

Výsledky hospodaření v loňském roce ukázaly, že roste zájem o naše služby. Zatímco v osobní dopravě 
se zvýšily tržby i počet cestujících, v nákladní dopravě se hodnota tržeb alespoň udržela na stejné výši 
jako v roce 2011. Do finálních čísel se ovšem promítly v případě Českých drah značně vysoké odpisy 
a u ČD Cargo zásadní restrukturalizace firmy a nepříznivá situace na trhu. 

osobní dopravy jsou odpisy. Ty meziroč-
ně vzrostly o více než 150 milionů korun. 
„Výše odpisů souvisí s masivním obje-
mem financí, které jdou do obnovy toho, 
co nás živí. Zatímco běžné firmy ročně 
investují sumu rovnající se odpisům, 
u Českých drah je to už řadu let několika-
násobek,“ vysvětluje Petr Vohralík. Po 
odpisech a zdanění proto segment osob-
ní dopravy generuje ztrátu 517 milionů 
korun. (V roce 2011 to bylo 583 milionů.) 

hOSPOdářSKé VýSledKy zA ROK 2012

Petr 
Vohralík
výkonný ředitel ČD 
pro ekonomiku

Pošlete nám fotografie  
do stolního kalendáře 2014

Jste zaměstnancem akciové společnos-
ti České dráhy a baví vás fotografová-
ní? Pokud ano, můžete se zúčastnit 

    tvorby stolního kalendáře ČD na rok 
2014. Své snímky posílejte od 1. června do 
7. července v elektronické podobě přes 
specializované webové rozhraní. Přesné 
znění této webové adresy zveřejníme 
v příštím čísle Železničáře a na strán-
kách zeleznicar.cd.cz. Fotografie musí 
mít minimální velikost 1 200 x 1 200 bo-

dů (10 x 10 cm na 300 dpi) ve formátu jpg. 
Tematicky by měl snímek mít souvislost 
s českou železnicí, počínaje vlakem přes 
zaměstnance, cestující až po zátiší.

Podmínkou účasti je vyplnění formu-
láře, kde bude požadováno zadání osob-
ního (zaměstnaneckého) čísla. Za každý 
uveřejněný snímek získáte 500 korun! 
Navíc bude stolní kalendář k dostání ve 
volném prodeji, takže se vaše fotografie 
dostanou k širokému publiku.  (rub)

umělecká díla skrytá  
v nádražních zdech
Při čekání na vlak v halách  
a vestibulech nás obklopují  
kresby, mozaiky i sochy.

VNiTřNí dVOuSTRANA 6–7

Rok 2012 přinesl růst  
přepravených zákazníků i tržeb 

Do hospodaření se promítají i nákla-
dy, které společnost může jen částečně 
nebo minimálně ovlivnit, což se týká 
zejména růstu ceny za trakční energii. 
Na druhou stranu měly ČD nižší mzdové 
náklady – oproti roku 2011 poklesly o 100 
milionů korun. Negativně se ovšem pro-
jevila správa nemovitostí. Velký počet 
nádražních budov, které České dráhy 
vlastní, přináší výrazně menší výnosy 
oproti nákladům na údržbu a rekon-

SKUPINA ČD

•  tržby: 37,7 mld. Kč

•  EBITDA: 5,56 mld. Kč

•  odpisy: 6,1 mld. Kč

•  výsledek hospodaření: –1,6 mld. Kč

OSOBNÍ DOPRAVA

•  tržby: 19,5 mld. Kč

•  EBITDA: 1,9 mld. Kč

•  počet cestujících: 169 milionů

•  výsledek hospodaření: –517 milionů Kč

NÁKLADNÍ DOPRAVA

•  tržby: 15,3 mld. Kč

•  EBITDA: 711 milionů Kč

•  objem přepravy: 73,4 milionu tun

•  výsledek hospodaření: –1,9 mld. Kč

2010
18,7 mld.

2011
19,2 mld.

2012
19,5 mld.

TRŽBY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ČD

2011
166 mil.

2010
163 mil.

2012
169 mil.

POČET CESTUJÍCÍCH ČD

2011
166 mil.

2010
163 mil.

2012
169 mil.

POČET CESTUJÍCÍCH ČD
2011
166 mil.

2010
163 mil.

2012
169 mil.

POČET CESTUJÍCÍCH ČD

2011
166 mil.

2010
163 mil.

2012
169 mil.

POČET CESTUJÍCÍCH ČD
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Muzeum v Lužné zahájilo letošní sezonu
Většina prací v Lužné je ale daleko 

prozaičtějších, i když neméně potřeb-
ných. „Protože zima letos trvala dlou-
ho, museli jsme na konci dubna provést 
v našem muzeu řadu venkovních úprav, 
které bylyteprve vidět o Prvním parním 
víkendu 11. a 12. května. Nejviditelnější 
bylo rozšíření výstavní plochy před ha-
lou,“ řekl nám Jindřich Rachota, vrchní 
přednosta Depa historických vozidel. 
Ještě dodal, že pro První parní víkend se 
před halu navezly další provozní expo-
náty z deponií. 

Setkání parních mašinek  
z dob Rakousko-uherska
Pracovníci v Lužné chtějí návštěvníky 
tuto sezonu obohatit zase něčím novým. 
O plánovaných letošních akcích v depu 
jsme již informovali v minulém čísle (na 
straně 7). Připomeňme například Model 

Máme z něj opravdu užitek? Takto 
se musí pracovníci Českých drah 
ptát, když hodnotí účast národ-

ního železničního dopravce v konkrét-
ním integrovaném dopravním systé-
mu. Ačkoli je integrace různých druhů 
veřejné dopravy v poslední době velkým 
trendem, České dráhy musí myslet i na 
své hospodářské výsledky a při jednání 
s kraji hájit své zájmy. I z tohoto důvodu 
se 25. dubna sešla po roce pracovní sku-
pina zaměstnanců, aby zhodnotila vý-
voj v integrovaných dopravních systé-
mech v uplynulém roce. Zaměstnanci, 
kterých se toto téma týká, si navzájem 
vyměnili své názory a zkušenosti. Přede-
vším se však diskutovalo o přednesených 
faktech. Moderátorem pracovní skupiny 
byl již tradičně Richard Baxa

cena jízdného nesmí být  
příliš vysoká ani nízká
Za uplynulý rok došlo ve vývoji integro-
vaných dopravních systémů k určitým 
územním změnám. Především Ostrav-
ský dopravní integrovaný systém (ODIS) 
se rozšířil do Moravského Berouna na Olo-
moucku a obvod Integrovaného dopravní-
ho systému Olomouckého kraje (IDSOK) 
se zvětšil o tratě 271 a 273 na Prostějovsku 
a dále trať 297 Mikulovice – Zlaté Hory. 
Změnou na síti je též víkendová obnova 
vlakového provozu na části tratě 024 a na 
trati 025 s přesahem do Olomouckého 
kraje, čímž došlo k rozšíření královéhra-
decko-pardubického systému IREDO. 

X energie šetří cenu 
elektřiny a plynu
V benefitním programu pro za-
městnance Skupiny ČD a společ-
nosti SŽDC mohou zákazníci kromě 
výhodných mobilních a datových 
služeb nově využít i nabídku nového 
partnera X Energie. Jedná se o doda-
vatele s levnou elektřinou a zem-
ním plynem, který rozšířil řady part-
nerů z oblasti značkové elektroniky 
Hewlett Packard, mobilů a příslu-
šenství (SETOS) a také spotřebního 
zboží (např. Philips, Rowenta, Tefal, 
Sony a další). „Od podzimu loňské-
ho roku probíhala složitá jednání 
s potenciálními partnery – dodava-
teli energií za levnější ceny, o které 
je, podle výsledků zveřejněné anke-
ty, mezi zákazníky VPN Family vel-
ký zájem,“ uvedl Emil Kotásek, ma-
nažer VPN Family. 

„Hledali jsme takového dodavate-
le, který dokáže nabídnout opravdu 
výhodnější cenové podmínky za od-
běr elektřiny a zemního plynu opro-
ti běžnému trhu, a co více, poskyt-
nout i další zajímavé výhody. Mezi 
ně patří například produktová řada 
ADVANCE v hodnotě 363 korun/rok 
zdarma, procentuální sleva oproti 
ceníkovým cenám X Energie a také 
poskytnutí služeb v mobilních služ-
bách VPN Family v hodnotě až 1 ti-
síc korun zdarma za každé odběrné 
místo převedené k X Energii. Pro zá-
kazníky VPN Family s X Energií je 
také zdarma připravena slevová 
karta X Energie Bonus Club v hod-
notě 495 Kč, která vám zajistí slevy 
u partnerů na tankování pohon-
ných hmot, nakupování, cestování 
a další. Koncepce benefitního pro-
gramu se i nadále zaměřuje právě 
na úspory celé rodiny našich zákaz-
níků. Ti tak mají od 1. května mož-
nost využít alternativního dodava-
tele energií s licencí Energetického 
regulačního úřadu, který ostatním 
konkuruje převážně cenou, a co je 
důležité, působí po celé České re-
publice,“ dodal. Více informací o vý-
hodné nabídce nového partnera  
X Energie najdete na stránkách 
http://family.cdt.cz/. (čdt)

PRO VáS

PARduBice. Osobní vlak vedený CityElefantem na trati 010, resp. 011, je součástí hned dvou IDS. FOTO AuTOR

Přibližně třetina cestujících Českých drah používá vlakové spoje vypravované v rámci integrovaných 
dopravních systémů. A to nejenom v pražské a brněnské aglomeraci, ale i v dalších krajích republiky. 
O rostoucím významu integrace železnice svědčí fakt, že se týká již téměř poloviny všech tratí v ČR, 
zatímco před deseti lety to byla asi jen desetina. To ale automaticky neznamená, že účast v každém 
integrovaném dopravním systému přináší dopravci zisk. 

-Uherska. Mašinky dorazí i z Polska, 
Maďarska a Rakouska. 

Návštěvníci budou moci vedle sebe 
vidět nejmenší lokomotivy řady 310.0 
(rakouského označení 97) vedle jiné lo-
komotivy řady 310, největší rychlíkové 
lokomotivy bývalých Rakouských stát-
ních drah (u nás označené jako řada 
375.0), které dorazí z Vídně. Mimocho-
dem, lokálkový Kafemlejnek 310.076, 
vyrobený ve vídeňském Floridsdorfu 
roku 1899, se blýská pod břízkami už 
nyní. Poté, co byl sejmut z pomníku 
v Českých Budějovicích a opraven, pro-
měnil se z ošuntělého bezdomovce na 
klenot jakékoli sbírky.

dětský koutek s atrakcemi
Do Lužné z nedaleké Lubné vyrazily po-
slední dubnový víkend i děti turistické-
ho kroužku nazvaného Pionýrská sku-
pina. Těm se samozřejmě mašinky v mu- 
zeu líbily a podle vlastního vyjádření tu 

→ Pokračování ze strany 1

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Většina prezentovaných čísel i závěrů 
byla pozitivních. Přesto se však objevila 
také slova kritiky a varování. Například 
v loňském roce prošla dynamickým vý-
vojem Zlínská integrovaná doprava 
(ZID), kde se významně zvýšila výnos-
nost vyjádřená v korunách na osoboki-
lometry. Jenže to je pouze jedna strana 
mince. Příliš vysoké jízdné zde totiž od-
razuje cestující od používání železnice. 
Pro České dráhy také přestává být zají-

V jednání s kraji má prioritu 
ekonomika, ne politika
 Zazněla i připomínka, která by neměla 
zapadnout: Ve vztahu mezi kraji, re-
spektive organizátory integrovaných 
dopravních systémů a dopravci, by ne-
měla rozhodovat politika, ale jednání 
mají probíhat čistě na ekonomickém zá-
kladu. Pokud jsou tedy například výkony 
v rámci smluv o závazku veřejné služby 
realizovány novými vozidly, zastávají 
České dráhy názor, že není možné igno-
rovat účetní předpisy a zpochybňovat 
výši odpisů jako oprávněných nákladů.

Na závěr hodnocení se účastníci jed-
nání shodli, že segment integrovaných 
dopravních systémů by se měl chovat 
tržně a orientovat na efektivní provoz, 
tedy i na zajištění financování včetně 
kompenzace nařízených slev. To zname-
ná, že integrované dopravní systémy se 
musí orientovat na zákazníka a součas-
ně být konkurenceschopný vůči ostat-
ním způsobům dopravy.

Pozvánka na Vysočinu
A ještě připomínáme, že 20. až 22. květ-
na se koná ve Žďáru nad Sázavou seminář 
tematicky zaměřený na integrované do-
pravní systémy v České republice. Na roz-
díl od tohoto interního jednání Českých 
drah bude přístupný i široké veřejnosti 
a jedná se o tradiční platformu pro setká-
ní a neformální jednání mezi objedna-
teli, organizátory, dopravci i zástupci 
akademické sféry.  mARTiN NAVRáTil

Za čtyři roky České dráhy investovaly do obnovy 
vozidlového parku téměř 22 miliard korun, 
přičemž do integrovaných dopravních systémů 
mířila podstatná část z této částky.

Hodnotili jsme fungování
integrovaných dopravních systémů 

OTEVíRACí DOBA:

27. 4.–31. 5. sobota, neděle + svátky
1. 6.–31. 8.  denně mimo pondělí 
1. 9.–28. 10. sobota, neděle + svátky

Otevřeno je v uvedené dny  
od 9.30 do 17.00 hodin. 

Další informace najdete na  
www.cdmuzeum.cz.

Děti se během návštěvy muzea mohou 
zabavit na prolézačkách. FOTO AuTOR

nejsou ani poprvé. Nejvíce je ale lákala 
lokomotiva Tomáš, jež je spolu s dalšími 
vozidly-prolézačkami součástí nedávno 
zřízeného dětského koutku. Jak vidno, 
v Lužné máte co objevovat, ať jste v ja-
kémkoli věku. mARTiN NAVRáTil

Jak mají otevřeno  
v olomoucké expozici
Depo historických vozidel ČD již 
zveřejnilo otevírací dobu své expo-
zice v Olomouci v letošní sezoně. 
Pobočku železničního muzea lze 
navštívit od 10 do 17 hodin v násle-
dující soboty a neděle: 25. května, 
26. května, 1. června, 2. června,  
15. června, 16. června, 6. července, 
7. července, 20. července, 21. čer-
vence, 10. srpna, 11. srpna, 24. srp-
na, 25. srpna, 31. srpna, 1. září,  
28. září, 29. září, 5. října a 6. října. 
Přístup do expozice je od nádraží 
podchodem směr Táborská ulice. 
Oproti loňskému roku bohužel není 
možné zajistit si prohlídky na objed-
návku mimo otevírací dobu.

Pardubické motoráčky 
potěší až do října
První májový víkend zahájili letošní 
sezonu v Museu Rosice nad Labem. 
Pardubické motoráčky budou jezdit 
na Aviatickou pouť (1. a 2. června), 
na Velkou pardubickou (13. října). 
Další termíny bude nasazen spol-
kový trolejbus. Dne 23. listopadu 
pojede předmikulášský vlak,  
22. a 23. června proběhne tzv. par-
ní víkend, 17. srpna setkání zahrad-
ních železnic a 21. září regionální 
Den železnice. Museum ve vodárně 
je v sezoně otevřeno o víkendech. 
Další informace jsou k dispozici  
na www.pshzd.cz. (mn)

KAm JeT

víkend 14. a 15. září, kdy zde proběhne 
i setkání motorových legend řady T 478.1 
(Bardotky, Zamračené). Největší láka-
dla a taháky jsou ovšem připravené na 
22. a 23. června. To se v Lužné setkají par-
ní lokomotivy z bývalého Rakousko- 

1994 151 km 1,6 % 

 

1996 579 km 6,1 % 

 

1998 579 km 6,1 % 

 

2000 633 km 6,7 % 

 

2002 1 003 km 10,5 % 

 

2004 1 434 km 15,1 % 

 

2006 2 040 km 21,4 % 

 

2008 2 700 km 28,5 % 

 

2010 3 786 km 40,2 % 

 

2013 4 304 km 45,9 % 

délka tratí zapojených 
do všech idS

* Procento ze všech tratí

*

nebo modernizovaných vozidel. Zejména 
od roku 2009 nabral tento trend na obrát-
kách. Za čtyři roky ČD investovaly do ob-
novy vozidlového parku téměř 22 mili-
ard korun, přičemž do integrovaných 
dopravních systémů mířila podstatná 
část z této částky. Zdrojem financování 
byly kromě vlastních prostředků také 
dotace z evropských fondů, kde se uplat-
nila dobrá spolupráce s některými kraj-
skými samosprávami.

mavou účast v Integrované dopravě Kar-
lovarského kraje (IDOK), protože zde se 
naopak ceny jízdného řadu let nemění 
– navzdory prudkému omlazení vozidlo-
vého parku ČD (např. díky nasazení Re-
gioSharků). Z ekonomického hlediska 
tedy klesají reálné výnosy. 

Nasazujeme nová vozidla 
Na jednání pracovní skupiny se často-
krát připomnělo, že České dráhy i v po-
sledním roce výrazně zvýšily kvalitu in-
tegrované dopravy nasazením nových 

Členové pracovní skupiny pozitivně 
ohodnotili, že České dráhy se snaží zacho-
vat provoz na méně vytížených tratích, 
kde zkoušejí přilákat nové cestující pomo-
cí atraktivní akční ceny (obvykle tarif IN 
25 % nebo IN 50 % pro cestujícího bez In-
karty). Tato cena sice není součástí inte-
grovaného tarifu, ale pokud by provoz na 
trati zanikl, mělo by to negativní dopad 
i na rozsah objednávky a úhrady kraji. Co 
se týče jednání s krajskou samosprávou, 
zazněly hlasy, že ne všechno probíhalo 
v minulém roce hladce a bez problémů.
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Cestující Českých drah na Hané mo-
hou od poloviny března využívat 
druhou jednotku RegioPanter. Na 

vytížené trati mezi Olomoucí, Prostě-
jovem a Nezamyslicemi je tak více než  
70 procent regionálních spojů zajiště-
no nízkopodlažními vozidly, navíc zce-
la novými. V jiné části Hané, ve stanici 
Přerov, zase finišuje rekonstrukce ná-
draží, které se zanedlouho stane důstoj-
ným přestupním bodem mezi vlaky 
a autobusy.

RegioPantery přinášejí luxus
Nákup RegioPanterů, které postupně na-
hrazují původní, dnes již morálně zasta-
ralá vozidla řady 460, byl zčásti hrazen 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava. „Nové vlaky nabízejí 
komfort, který je srovnatelný s luxusní-
mi dálkovými vlaky. Naši zákazníci oce-
ňují především bezbariérovost, pohodlné 
textilní sedačky, ale i kvalitní audiovizu-

Příjemné novinky pro cestující v Olomouckém kraji

Podporujeme rodinné 
běhy na maratonu
V neděli 12. května se v Praze běžel 
Volkswagen maraton. České dráhy 
jsou partnerem maratonských běhů 
RunCzech už osmým rokem. Také 
jsou hlavním partnerem rodinných 
běhů, proto měli držitelé In-karet 
možnost získat slevu 50 procent na 
startovném. Rodinný mini maraton 
s délkou 4,2 kilometru startoval na 
Staroměstském náměstí po půl de-
sáté dopoledne. Nešlo přitom 
o žádné lámání rekordů, hlavní bylo 
protáhnout si tělo a příjemně strá-
vit čas se svými nejbližšími. Proto 
také v cíli obdrželi medaili všichni 
závodníci. „České dráhy podporují 
zdravý životní styl a seriál rodin-
ných běhů byl ideální příležitostí 
vyrazit s dětmi vlakem na výlet, 
který děti zaručeně zaujme a poba-
ví,“ uvedl Stanislav Perkner, ředitel 
Odboru marketingu a komunikace 
Českých drah.

Čd - Telematika  
loni skončila v zisku
Podle auditovaných výsledků do-
sáhla ČD - Telematika v roce 2012 
externích tržeb ve výši 1,505 miliar-
dy korun. Provozní výsledek hospo-
daření vzrostl na 82,6 milionu ko-
run a výsledek hospodaření po 
zdanění dosáhl hodnoty 66,8 milio-
nu korun. Výsledky hospodaření 
společnosti ČD - Telematika jsou 
poprvé prezentovány po vyčlenění 
úseku Systémy a technologie – ten 
byl na začátku druhého čtvrtletí 
roku 2011 vložen do dceřiné spo-
lečnosti, která byla začátkem roku 
2012 prodána Českým drahám 
(dnes společnost ČD - Informační 
Systémy). Oproti roku 2011 rostly 
tržby ve společnosti ČD - Telematika 
celkově o 10,7 procenta. Výnosy 
z produktů telekomunikačního úse-
ku meziročně vzrostly o 8 procent  
ve srovnání s rokem 2011. Tržby úse-
ku Servis infrastruktury se zvýšily 
o 45 procent. 

Plzeňská Šlechtična  
je již po opravě

Členové občanského sdružení Iron 
Monument Club Plzeň dokončili  
v pátek 10. května opravu svého 
hlavního exponátu, rychlíkové loko-
motivy 475.111 (Šlechtična). V loň-
ském roce provedla na lokomotiv-
ním kotli generální opravu kolínská 
firma SEA. Tato oprava byla spojená 
s výměnou trubek, nožního rámu 
a pecní trubkovnice. Kvůli vysoké-
mu rozsahu opravy bylo nutné lo-
komotivu z velké části rozložit a po 
zavázání kotle nyní probíhá další 
náročná operace – kompletace lo-
komotivy. Některé díly jako přítoko-
vé roury k agregátům vyrábí plzeň-
ský klub vlastníma rukama zcela 
nově. Po dokončení opravy se loko-
motiva vrátí do čela nostalgických 
vlaků různých dopravců včetně Čes-
kých drah.  (tis, čdt, mp)

KRáTce

ní wi-fi, které využívám při svých jíz-
dách do zaměstnání a zpět. Mohu si 
stáhnout e-mailovou poštu nebo se po-
dívat na elektronické zpravodajství. Je 
to výrazný pokrok a zásadní zlepšení 
kultury cestování,“ říká sympatický 
mladík z Prostějova.

V Přerově probíhá přestavba 
nádraží na plné obrátky
V jiné části Hané, ve stanici Přerov, za-
tím mají stavbaři napilno. Pracují na ko-
lejovém vjezdu do stanice na olomouc-
kém zhlaví, ale také na rekonstrukci 
prvního nástupiště, které je přilehlé ke 
staniční budově. „I přes velké stavební 
práce zajišťujeme pro naše cestující 
komplexní servis služeb, jako je úschov-
na a podej zavazadel, čekárna nebo toa-
lety. Úschovna zavazadel a příjem a vý-
dej zásilek v rámci služby ČD Kurýr jsou 
provizorně situovány v prostoru sever-
ního východu z nádraží z boku staniční 

Pět RegioPanterů, dva RegioSharky 
a osm Syslů – koleje v Ústeckém kra-
ji tak trošku připomínají zoologic-

kou zahradu. Po letech stagnace vozid-
lového parku je to ale změna příjemná. 
Severočeši jsou na nová vozidla patřič-
ně hrdí, o čemž svědčí i to, že všechny 
jednotky RegioPanter mají nosit jména 
a znaky měst, kam zajíždějí či budou za- 
jíždět. Budou však cestující tento patri-
otický pohled mít i při rozhodování, zda 
vůbec pojedou vlakem? O tom i o dalších 
otázkách jsme si povídali s ředitelem 
Krajského centra osobní dopravy Ústí 
nad Labem Danielem Jarešem.

získali jste díky moderním vozidlům 
nové zákazníky. Kde všude se s nimi 
lidé mohou svézt?
Myslím, že na hodnocení s faktickou vy-
povídací hodnotou je ještě brzy. Od loň-
ského podzimu je v provozu první elek-
trická jednotka RegioPanter, která je 
nasazena na trať Děčín – Most a zpět. Ta 
sice zaujala některé cestující natolik, že 
si své cesty plánovali s ohledem na její 
oběh. Ale teprve nyní, kdy byly dodány 
další čtyři jednotky, je naprostá většina 
osobních vlaků na této lince vedena sku-
tečně moderními vozidly, takže může-
me hovořit o vysokém standardu kvality. 
Dodávky jednotek jsou navíc v předsti-
hu, takže již nyní plníme nad rámec 
smlouvy s objednatelem, která počítala 
s Regio Pantery až od jízdního řádu 2014. 
Naši zákazníci si ale již stačili zvyknout 
na moderní řídicí vozy řady Bfhpvee295 ve 
vratných soupravách, takzvané Sysly, 
nasazené na osobních vlacích Ústí nad 
Labem západ – Lysá nad Labem a rychlí-
cích do Kolína po stejné trati. Letos v zá-
ří budou k těmto řídicím vozům dodány 
modernizované osobní vagony, takže 
stejný komfort nabídne celá souprava. 
Když mluvíme o moderních vozidlech 
v Ústeckém kraji, nesmím zapomenout 
ani na jednotky Desiro, které zajišťují 
příhraniční spoje z Děčína do Bad Schan-
dau a také z Děčína do Dolní Poustevny. 
Myslím, že regionální doprava v Ústec-
kém kraji zažívá proměnu, která je oprav-
du revoluční.

Koncept nasazení RegioPanterů v Ús-
teckém kraji ale počítal s jejich zajíždě-
ním až do litvínova a Kadaně před- 
městí, což se zatím nestalo. Proč?
To je otázka spíše pro zástupce Správy 
železniční dopravní cesty. Faktem ale je, 
že tratě z Louky u Litvínova do Litvínova 
a z Kadaně-Prunéřova do Kadaně před-
městí zatím nebyly elektrifikovány. Po-
dle mých informací jsou důvodem eko-
nomické ukazatele, protože v plánu SŽDC 
jako investora je nejen výstavba trakč-
ního vedení, ale také rekonstrukce ně-
kterých traťových staveb, zejména mostů 
a propustků, a modernizace zabezpečo-
vacího zařízení. Zvažuje se ale několik 
možných variant včetně možnosti, že na 
trati číslo 143 vznikne nová zastávka Ka-

Kvalita regionální dopravy na severu Čech se v posledních měsících změnila k nepoznání. Vedle 
zcela nových vozidel zde ČD nasazují i vratné soupravy s rekonstruovanými řídicími vozy. Na dveře 
klepe také vzkříšení dávno snesené spojnice Šluknovského výběžku a Saska. Severočeši však mají 
i starosti. K největším patří dosud nesplněné sliby o elektrifikaci některých tratí nebo úplatkářská 
aféra okolo financování z Regionálního operačního programu Severozápad. 

Nasazujeme RegioPantery
rychleji, než jsme si naplánovali

existuje v Ústeckém kraji další regionál-
ní trať, která by mohla vzbudit v lidech 
vyšší zájem o cestování vlakem? Přece 
jen ta diskutovaná kvalita vozidlového 
parku se v posledních letech radikálně 
zlepšila, tak proč stále nedochází k re-
nesanci místních tratí?
Tady v okolí je to určitě trať Lovosice – 
Louny, která má velký potenciál. Aby-
chom však přilákali do vlaků více lidí, 
nestačí pouze modernější soupravy. 
Dalším klíčovým faktorem je cestovní 
doba a dokud budeme na regionálních 
tratích narážet na rychlostníky s číslicí 
10 před každým druhým přejezdem, 
situace se nezlepší. Někde se sice blýská 
na lepší časy v podobě dílčích úprav a re-
konstrukcí ze strany správce infastruk-
tury, což se částečně týká i zmiňované 
lokálky, ale například nově platná legis-
lativa, která umožňuje na tratích pro-
vozovaných podle předpisu D3 zvýšení 
jen na rychlost 60 km/h, této snaze moc 
nenahrává. Takto smysluplná koncepce 
rozvoje regionálních tratí rozhodně ne-
vypadá.

Když jste zmínil ROP Severozápad, 
nedá mi to, abych se nezeptal na 
úplatkářský skandál týkající se rozdě-
lování evropských dotací. může se 
tato aféra dotknout i Českých drah?
Ano, může, a ne zrovna v pozitivním 
smyslu slova. Pravděpodobně nejhorší 
scénář, který může nastat, je úplné zru-
šení ROP Severozápad. To by ve svém 
důsledku mohlo znamenat zrušení pří-
spěvku na sedm RegioPanterů a dva Re-
gioSharky, které byly pořízeny pro Ústec-
ký kraj právě s přispěním EU prostřed- 
nictvím tohoto programu. Damoklův 
meč ale visí i nad příspěvkem na vozidla 
do Karlovarského kraje. Zatím je před-
časné předjímat nějaké závěry, byť infor-
mace z médií veskrze nejsou pozitivní. 
Tím spíše, že čtyřicet procent z ceny vo-
zidel je velká suma prostředků, které by 
mohly být využity k dalšímu zlepšení 
služeb Českých drah.  VáclAV RuBeŠ

Přestavba stanice Přerov se dotýká ko-
lejišť i výpravní budovy.  FOTO AuTOR

RegioPantery nabízejí komfort srovna-
telný s luxusními dálkovými vlaky. 
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ální informační systém a dostatek pro-
storu pro kočárky a jízdní kola,“ vyjme-
novává přednosti nových RegioPanterů 
ředitelka Krajského centra osobní do-
pravy Olomouc Hana Motyková.

Libor Kreml, jeden ze stálých cestují-
cích na lince Prostějov – Olomouc, pra-

cuje jako informátor v olomouckém call 
centru a je novými vlaky nadšen. „Po-
kud jedu v RegioPanteru, je to vynikají-
cí požitek z jízdy. Všechno funguje jak 
má, nezasekávají se dveře a vlak navíc 
vypadá dobře zvenku i zevnitř. Absolut-
ní špičkou je pro mě bezdrátové připoje-

budovy. Vstup do čekárny je umožněn 
z vestibulu dočasně zbudovanými dveř-
mi – touto cestou se cestující dostanou 
rovněž do restaurace a bufetu, jejichž 
provoz nebyl přerušen. Přístupové cesty 
do všech těchto prostor jsou označeny 
jak informačními, tak i směrovými ta-
bulemi,“ popisuje omezení ředitelka 
KCOD Olomouc Hana Motyková. 

Provoz ostatních obchůdků ve vesti-
bulu (pekárna, prodejna Relay nebo cuk-
rovinky) zůstal zachován. Ač stavební 
činnost komplikuje cestujícím pohyb 
po nádraží a na začátku se vyskytovaly 
drobné problémy při hledání přístupu 
k vlakům, je Hana Motyková přesvědče-
na, že většina zákazníků Českých drah 
situaci chápe. „Vždyť odměnou všem 
bude kultivované prostředí zcela moder-
nizovaného nádraží. Otevření plánuje-
me ještě v průběhu letošního roku,“ 
dodává ředitelka Motyková. 

 mARTiN hARáK

dANiel JAReŠ
Jako absolvent Střední průmyslové 
školy strojní a dopravní v Děčíně na-
stoupil v roce 1987 u ČSD do pozice 
výpravčí vlaků. V letech 1999 až 2000 
vykonával funkci technologa a pro-
vozního dispečera v obvodu obchod-
ně provozního ředitelství Ústí nad La-
bem. Mezi lety 2000 až 2003 sloužil 
jako přednosta stanice Oldřichov 
u Duchcova a posléze vykonával post 
vrchního přednosty v Žatci. Od ledna 
2007 do června 2010 zastával funkci 
ředitele Vlakového doprovodu osobní 
dopravy Českých drah. Od května 
2010 do současnosti pracuje jako ře-
ditel Krajského centra osobní dopra-
vy Ústí nad Labem.

daň sídliště, takže elektrifikace by ne-
musela dospět až do Kadaně předměstí, 
což by mohlo náklady na stavbu význam-
ně snížit. Časový horizont realizace si ale 
netroufám odhadnout.

Kde tedy budou RegioPantery jezdit?
České dráhy objednaly do Ústeckého kra-
je celkem sedm těchto jednotek. K dneš-
nímu dni je jich v provozu pět a rozhod-
ně nezahálejí. Prakticky zcela nahra- 
dily klasické soupravy osobních vlaků 
Děčín – Most a zpět. Kvůli skutečnosti, 
že nové jednotky nemůžeme nasadit na 
tratě, kam jsou sice plánovány, ale 
doposud neproběhla jejich elektri-
fikace, přitom byly pořízeny s při-
spěním Evropské unie prostřed-
nictvím Regionálního operačního 
programu Severozápad, České drá-
hy jednají s Úřadem Regionální 
rady o souhlasu s nasaze-
ním vozidel na jiné tratě. 
Konkrétně jde o některé 

jsou provozovány dva RegioSharky. 
Objevit by se ale měly také na trati 
z děčína do Šluknovského výběžku…
Ano, dva kusy RegioSharků skutečně za-
jišťují spojení mezi Mostem, Kláštercem 
nad Ohří a Karlovými Vary, na jednom 
spoji v nočních hodinách zajíždějí i do 
Ústí nad Labem. Dalších sedm těchto 
moderních motoráků mělo dle původní-
ho plánu zajišťovat vozbu vlaků z Děčí-
na do Dolní Poustevny, respektive po 
obnovení provozu z Dolní Pou stevny do 
Sebnitzu v Sasku a nahradit tak čtyři 
pronajatá Desira od dopravce DB Regio 

a dvě od dopravce Voghtland-
bahn. Aktuální situace je tako-
vá, že trať Dolní Poustevna – 
Sebnitz právě prochází velkou 
rekonstrukcí a v průběhu červ-
na 2014 zde bude obnoven pro-

voz po více než šedesáti letech! 
Z jednání s partnerským do-

pravcem DB Regio nám 
zatím vychází dopravní 

koncept počítající s nasazením 
jednotek Desiro v úseku Rum-

burk – Dolní Poustevna – Sebnitz 
– Bad Schandau – Děčín a Regio-
Sharků Českých drah z Rumbur-
ka do Děčína po českém území.

V každém případě na tom 
vydělá náš cestující, který ať 
přes německé území nebo 

Šluknovským výběžkem po-
jede v nízkopodlažním a navíc klima-

tizovaném vozidle. Vyplývá z toho mimo 
jiné menší turnusová potřeba Regio-
Sharků, konkrétně tři oproti plánova-
ným sedmi. Tím, že tyto jednotky neby-
ly pořízeny s přispěním Evropské unie 
a mohou být tedy provozovány kdekoli, 
se otevírá možnost využít jejich vysoké 
úrovně i na dalších tratích. Dva žraloky 
proto plánujeme nasadit na osobní vla-
ky Děčín – Liberec a další dva budou s nej-
větší pravděpodobností dislokovány do 
jiného kraje.

vlaky z Ústí nad Labem do 
Roudnice nad Labem, re-
spektive do Hněvic, které 
jsou dnes vedeny klasickou 
soupravou mimo takt zajiš-
ťovaný CityElefanty. To by 
znamenalo, že téměř sto pro-
cent regionálních spojů na 
trati 090 by bylo zajištěno 
moderními bezbariérovými 
soupravami. I nadále však pla-
tí, že po dokončení elektrifikace 
budou RegioPantery jezdit v hodinovém 
taktu na spojích Děčín – Kadaň a ve stej-
ném taktu z Ústí nad Labem do Litvíno-
va. Tím vznikne půlhodinový interval 
na exponovaném úseku z Ústí nad La-
bem do Teplic v Čechách, respektive do 
Oldřichova u Duchcova.

elektrické jednotky ale nejsou jedinou 
novinkou v regionální dopravě. Na 
společné lince s Karlovarským krajem 
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NeJVěTŠí V RePuBlice. Modelové kolejiště na pražském Smíchově funguje jen díky obětavé a náročné práci zdejších zaměstnanců. FOTO michAl máleK

řízeNí PROVOzu. Servisní pracovníci tráví asi 90 procent času dohledem nad 
monitory. Když je ale problém, musí vyrazit „do terénu“.  FOTO AuTOR (2x)

bungee jumpingu či letní festival, ale 
nabídnou i text ve velkém písmu a vy-
světlující klipy ve znakovém jazyce pro 
neslyšící. „To bychom chtěli spustit le-
tos v červnu,“ říká Milan Peterka. 

deset hodin provozu za den
Někteří návštěvníci si prý stěžují na vý-
ši vstupného. Na to mi zdejší pracovníci 
říkají, že v pražské zoo zaplatíte víc. 
V nabídce mají navíc rodinné slevy. „Po-
dívejte, modelář si koupí stromek za dvě 
stovky, piplá se s ním, tvaruje ho třeba 
hodinu, než si ho vysadí. My tu sázíme 
stromky jak na běžícím pásu, po stov-
kách,“ vysvětluje Peterka a dodává, že 
je diametrálně odlišné sundat z domá-
cího kolejiště igelit, hodinku si jezdit 
a pak ho zase zakrýt. „Tady fungujeme 
10 hodin denně, přičemž jedna mašin-
ka najezdí až šest kilometrů. Dominan-
ty jsou zjednodušenými symboly krajů, 
snad i ten nejsilnější kritik chápe, že 
do krajiny nelze nacpat vše, natož přes-
ně podle skutečnosti a v patřičném mě-
řítku. Většinou sem lidé chodí za zába-
vou, nikoli proto, aby kritizovali, že to 
či ono by udělali lépe. A ti to chápou 
a baví se,“ říká a přiznává, že tato práce 
je pro něj srdeční záležitostí. 

Doufám, že Království železnic nad-
chne i vás. Jeden malý chlapec tu prý 
vydržel celých deset hodin. Na konci dne 
byl jeho tatínek už psychicky a fyzicky 
unavený, zatímco on jen křičel, že ne-
chce domů. Docela ho ale chápu.  
 mARTiN NAVRáTil

Drážní hasiči předvedli zásahy na přejezdu

V Království železnic v Praze na Smíchově jsem byl už několikrát. Tentokrát jsem se ale podíval  
na místa, která jsou běžným návštěvníkům skrytá, do zákulisí, kde probíhá řízení provozu. I když se 
jedná pouze o modelovou železnici, zázemí připomínalo skutečné moderní dispečerské pracoviště. 
Však také zdejší kolejiště zabírá plochu 550 m2 a po svém dokončení v roce 2015 se stane druhým 
největším svého druhu na světě.

Přibližně třetina všech smrtelných 
úrazů na železnici se v evropských 
zemích odehraje na přejezdech. 

Mezinárodní železniční unie (UIC) proto 
od roku 2009 pravidelně vyhlašuje osvě-
tovou kampaň, která na toto nebezpečí 
upozorňuje. Mezinárodní den bezpeč-
nosti na železničních přejezdech (Inter-
national Level Crossing Awareness Day) 
letos připadl na 7. května a SŽDC při této 
příležitosti uspořádala – již 2. května – de-
monstrační cvičení pro novináře v praž-
ské Michli. Drážní hasiči, kteří si letos 
připomínají 60 let od založení své organi-
zace, názorně ukázali, jak si umějí pora-
dit s vyproštěním řidiče z automobilu 
uvízlého na přejezdu a s požárem po stře-
tu železničního a silničního vozidla. 

zbytečná úmrtí na přejezdech
Početný shluk novinářů na pražském Od-
stavném nádraží Jih v Michli přivítali 
ředitel HSZ SŽDC Luděk Eichler a gene-

auta zaklíněna pod kolejová vozidla ješ-
tě horším způsobem. 

Druhý úkol byl ještě efektnější: uha-
šení dalšího osobního automobilu, kte-
rý byl notně nasáklý hořlavinou. Tato 
situace je poměrně častá po střetu sil-
ničního vozidla s lokomotivou. Možná 
by na cvičení nebylo nic zvláštního, 
kdyby Václav Mlejnský, velitel praž-
ských hasičů SŽDC, osmičlenné skupi-
ně nezamkl proudnici. „To je věc, kterou 
ale dělám jen při cvičení! Kluci museli 
zvolit jiný způsob hašení, aby dokázali, 
že umějí improvizovat. Budou mě asi bi-
čovat, ale hodnotím jejich výkon velmi 
dobře,“ řekl Mlejnský. Škoda že toto cvi-
čení nemohli vidět ti řidiči, kteří si na 
přejezdech stále myslí, že mají nad vla-
kem navrch. mARTiN NAVRáTil

Technické zákulisí 
v podzemním Království železnic

Asi před deseti lety přišel Matěj 
Horn za svými kolegy a prohlásil: 
„Víte co, uděláme model České 

republiky v rozměru H0!“ A díky nadše-
ní a píli svého týmu se tento sen začal 
proměňovat v realitu. Tak asi vzniklo 
dnešní Království železnic, největší mo-
delové kolejiště u nás, které najdete 
v Praze na Smíchově. Jedná se sice o pro-
jekt komerční, ale jak Matěj Horn říká: 
„Kdybych chtěl vydělávat peníze, tak 
tady vysázím hrací automaty jeden ve-
dle druhého a všechny investice mám 
za tři roky zpátky.“

Každá lokomotiva i autíčko  
mají svou iP adresu
Pro ty, kteří ještě v Království železnic 
nebyli, musím na začátku prozradit, že 
hlavní kolejiště ve velikosti H0 symboli-
zuje jednotlivé kraje České republiky, 
samozřejmě s nádražími a tratěmi, po 
nichž jezdí vlaky, a silnicemi, kde se pro-
hánějí pomocí elektromagnetu ve stopě 
zapuštěného ocelového drátu autíčka. 
Snad neprozradím nic tajného, když na-
píšu, že jednotlivé kraje tvoří 13 elektric-
ky oddělených kolejišť s relativně jed-
noduchými kolejovými reliéfy, které se 
vizuálně prolínají, takže oko diváka vše 
vnímá jako jeden komplikovaný celek. 
Důvod pro toto řešení je jednoduchý: 
kdyby se stala nehoda v určité oblasti, 
mohou ostatní segmenty jet nerušeně 
dál. Ostatně, mohou se vůbec modelové 
vláčky srazit? „Ty digitálně řízené ano, 
ale nestává se to. Spíš je horší, když se 
některé vozidlo vymkne kontrole, to se 
pak musí celý okruh restartovat,“ vy-
světluje jeden z mladíků, který je právě 
ve službě. 

K řízení kolejiště používají pracovníci 
software RailCo 7.0 Gold.  

Málokterý návštěvník uvidí modelové 
kolejiště zespodu.  FOTO michAl máleK

Na trati je třeba i uhasit automobil na-
sáklý hořlavinou.  FOTO AuTOR

INZERCE

ní čtyři měsíce letošního roku se na tu-
zemské železnici stalo 37 mimořádných 
událostí, při kterých zahynulo devět 
osob. Navzdory prevenci a nákladnému 
zvyšování bezpečnosti zůstávají přejezdy 
velmi rizikovým místem, přičemž 99 % 
střetů na nich zaviní řidiči automobilů.

Když hasiči nemají vodu
Pak se již zaradovali fotografové a čle-
nové televizních štábů. Nastal totiž čas 
pro dvě názorné ukázky. Nejprve zása-
hová jednotka, která za nezbytného 
kvílení houkačky dorazila ve složení CAS 
20 a technické vozidlo na železniční ne-
hody, měla za úkol pomocí hydraulic-
kých nůžek vyprostit figuranta uvězně-
ného ve starém favoritu zaklíněném pod 
osobním vagonem. Po dle scénáře měl 
muž zranění krční páteře, takže jeho 
pohyby musely probíhat co nejcitlivěji. 
„Standardní zásah,“ zhodnotil výsledek 
ředitel Eichler s tím, že v praxi bývají 

model Prahy 
a Středočeského kraje
Pro vznik nejnovějšího modelu  
bylo třeba vyrobit:

•  495 metrů kolejí

•  4 900 stromků

•  907 lamp (z toho 500 lamp veřejné-
ho osvětlení, 400 lamp v domech)

•  350 stavebnic domků

•  asi 5 000 figurek.

rální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Prvně jme-
novaný vysvětlil, že drážní hasiči jsou 
schopni a oprávněni například zasaho-
vat na trati pod trolejí, nakolejovat želez-
niční vozidlo nebo používat zkratovacích 
tyčí. Mají rovněž znalosti a zkušenosti 
ze zásahů s nebezpečnými látkami. Jiří 
Kolář při prezentaci uvedl, že jen za prv-

www.unicontrols.cz

UNITRACK TCMS

řídíme 
Vaše 
vozidla

zprostředkovaný různobarevnými zářiv-
kami zajišťuje silová část, která počtem 
jističů připomíná spíš nějaký průmyslo-
vý podnik. Další část rozsvěcuje LED 
diody. Zhášení a rozžíhání se děje velice 
sofistikovaně: v jiném časovém období 
se rozsvítí domovy důchodců, jindy vý-
lohy obchodů či okna domů. Svůj přesný, 
písemně daný grafikon má ranní zpěv 
ptactva nebo nasvícení Pražského hradu. 
Mimochodem, měsíční spotřebu prou-
du, včetně chlazení projektorů, techno-
logie a klimatizace, počítají v Království 
železnic v desetitisících korun.

Vláčky i autíčka řídí komerční soft-
ware Railco od firmy Freiwald. „To je 
ovšem jen nástroj k tomu, jak řídit pro-
voz vláčku. Panely, elektrická zapojení, 
vazbu na řídicí počítač, grafikon vlaků 
– to vše museli tvůrci, především Jiří 
Štefan, vymyslet a navrhnout,“ říká ve-
doucí provozu Milan Peterka. Na moni-
torech je vidět pohyb všech vlaků, rych-
loměry ukazují jejich rychlost, hodiny 
zase modelový čas (u něho je jedna mi-
nuta třikrát kratší než v reálu). Jde o to-
tožný systém známý dnešní generaci 
digitálních modelářů, jen ve velkém.

Každá lokomotiva, každé auto, každá 
skupina osvětlení má svou IP adresu 
a každou sekundu modulový počítač po-
sílá na adresy povel, co dělat. Tady uber 
červené, dej více modré, začni se rozední-
vat, tady zastav, teď se rozjeď! V 90 pro-
centech času bdí servisní pracovníci nad 
monitory s vysílačkami. Jen tu tam mu-
sí vyběhnout na kolejiště něco opravit, 
nasadit vypadlé autíčko či obnovit roz-
pojenou soupravu. Autíčka zlobí víc, než 
by si provozovatelé přáli, ostatně jsou 
jedni z mála v Evropě, kteří je takto ve 
velkém provozují.

Spotřeba elektřiny  
jako v malé továrně
Co neunikne žádnému divákovi, je ply-
nulé střídání denní a noční doby. V tom 
se prý Smíchovští inspirovali na Minia-
tur Wunderlandu v Hamburku. Rozbřesk 

A co další „technické zázraky“? V ki-
nosále se nově vytváří  trenažér simu-
lující práci strojvedoucího nebo naučný 
stojan s elektronickou encyklopedií 
všech tratí. Na naplnění jeho „rozumu“ 
má hlavní podíl Pavel Schreier. Parta 
lidí, která „úžasný malý svět“ vytváří, 
počítá v nejbližší době s obohacením 
zážitků pro tzv. senzoricky handicapo-
vané návštěvníky. Díky grantu minis-
terstva pro místní rozvoj se u kolejišť 
dosadí dotykové monitory, které budou 
jednak ukazovat záběry z kamer, vyta-
hovat atraktivní scénky, třeba skokany 

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.
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Surové dříví a řezivo zejména z oblas-
ti Jeseníků, Beskyd, Jizerských hor 
a Podkrkonoší se přepravuje do Ra-

kouska přes tři seřaďovací nádraží na 
Vysočině a jižní Moravě: v Brně-Malomě-
řicích, Břeclavi a Havlíčkově Brodu. Od-
tamtud směřuje náklad do pohraniční 
přechodové stanice Znojmo, odkud ho 
odváží mimo jiné do dolnorakouského 
města Retz dva motorové stroje 742 spo-
jené do vícenásobného řízení. Většina 
přepraveného dříví je určena do jedné 
z retzských pil. 

Poptávka po našich službách  
už dva roky plynule roste
„Z Rakouska se většinou vracejí prázdné 
vozy, které jsou dirigovány opět do sta-
nic nakládky po celé české železniční 
síti,“ říká Tomáš Štos, vedoucí skupiny 
technologie Provozní jednotky Brno.  
„Pokles přepravy dřeva přes Znojmo v ro-
ce 2011 znamenal optimalizaci kapacit 

Dřevo z hor putuje přes Znojmo pro rakouské klienty
ka je v současné době přes znojemskou 
přechodovou stanici pravidelně trasová-
no sedm vlaků za týden a od nového jízd-
ního řádu 2013 je uvedeno v traťovém 
úseku Znojmo – Retz devět vlaků týdně. 
Ve skutečnosti se jezdí až s deseti vlaky 
s využitím maximálního přípustného 
normativu hmotnosti, což znamená 
1 800 tun. 

„Zátěž do Rakouska je z Brna-Malo-
měřic kromě pravidelného vlaku odesí-
lána i mimořádnými vlaky o hmotnos-
ti 1 300 tun trasovanými přes Střelice, 
Moravský Krumlov a Hrušovany nad 
Jevišovkou. Tyto vlaky vedou běžně dva 
motoroví Brejlovci řady 750. Jen v letoš-
ním únoru bylo předáno přes pohranič-
ní přechodovou stanici Znojmo do Ra-
kouska 31 vlaků a 604 ložených vozů,“ 
doplňuje vedoucí technolog. Aktuální 
objem přepravy neovlivňují pouze rozdíl-
né ceny dříví v České republice a Rakous-
ku, ale i motivační ceny za přepravy ve 

skupinách vozů poskytované zákazní-
kům úsekem obchodu ČD Cargo. 

Vážíme si práce přesčas
„Přepravy ve vytížených vlacích jsou pak 
pro nás efektivnější z pohledu vynalože-
ných nákladů na přepravu. Dlouhodo-
bější prognózy vývoje objemu přeprav 
v této komoditě jsou však závislé na celé 
řadě dalších faktorů. Plánovat tak dlou-
hodobě optimální kapacity není jedno-
duché. I přes navýšení objemu přeprav 
přes Znojmo se nám daří přepravy reali-
zovat při sníženém počtu zaměstnanců. 
Nicméně se to neobejde bez zvýšeného 
pracovního úsilí a ochoty zaměstnanců 
pracovat neplánovaně přesčas,“ dodává 
ředitel brněnské Provozní jednotky Zde-
něk Škvařil. mARTiN hARáKspolečnosti ČD Cargo s negativním do-

padem do zaměstnanosti na znojem-
ském provozním pracovišti. Z původní-
ho počtu dvanácti vlaků za týden 
s plánovaným normativem hmotnosti 

Přeprava vyhořelého 
jaderného paliva
Na konci února proběhla další pře-
prava vyhořelého jaderného pali-
va, kterou na našem území zajiš-
ťovala společnost ČD Cargo ve 
spolupráci s firmou DMS. Jednalo 
se o náklad kontejnerů s vyhořelým 
palivem obohaceným izotopem 
uranu. Palivo pocházelo z reaktoru 
společnosti ÚJV Řež a bylo naklá-
dáno na železniční vozy ve stanici 
Měšice u Prahy (z Řeže je ve večer-
ních hodinách převezly po silnici 
nákladní automobily). Vlak se sklá-
dal ze tří vozů Bc pro průvodce 
a ozbrojený doprovod a čtyř vozů 
Sgnss s nákladem. V rámci zabezpe-
čení přepravy jel před vlakem před-
voj tvořený lokomotivou ČD Cargo. 
I přes poměrně složitou organizaci 
jízdy soupravy dojel vlak do pře-
chodové stanice Miedzylesie včas 
a byl předán navazujícímu dopravci 
PKP Cargo. Souprava pokračovala 
po železnici do stanice Gdynia Port 
k další cestě po moři.

lokomotivu Vectron 
jsme vezli do Polska
Ve dnech 13.–15. dubna jsme zajis-
tili přepravu mimořádné zásilky 
v podobě lokomotivy Siemens 
Vectron s číslem 00 005170 034-0 
mezi Chebem a Lichkovem. Loko-
motivy Siemens Vectron, které vý-
vojově navázaly na typy EuroSprin-
ter a EuroRunner, získaly osvědčení 
o schválení typu v Německu, Ru-
munsku, Švédsku a Polsku. V České 
republice ale zatím schválené ne-
jsou. Z tohoto důvodu je na našem 
území táhla lokomotiva ČD Cargo 
130.004-5.

Nizozemská armáda 
cvičila ve Vyškově
V rámci letošního výcviku opět při-
jela do Vyškova na Moravě proti-
chemická jednotka nizozemské 
armády. Na rozdíl od minulého 
roku si vojáci vybrali lokalitu ve vo-
jenském prostoru navazující na 
vlečku D.P.S. Trade. Přepravu vojá-
ků a vojenské techniky z nizozem-
ského T'Harde a zpět zajišťovala 
společnost ČD Cargo ve spolupráci 
s DB Schenker. Společnost ČD Car-
go dodala kompletní službu obsa-
hující kromě dopravy i vykládku 
a nakládku kontejnerů a možnost 
realizace přepravy na zmíněné vleč-
ce. Zákazník z Nizozemska byl s na-
šimi službami spokojen, protože 
ještě letos plánuje ve Vyškově další 
tři cvičení.

založili jsme firmu 
Čd interport
ČD Cargo letos na jaře založilo  
dceřinou společnost ČD Interport. 
Jedná se o zasilatelskou společ-
nost, která se zaměří na poskyto-
vání komplexních logistických slu-
žeb v přepravách určitých druhů 
zboží ze západní Evropy na východ 
a zpět. Tento krok má přispět 
k tomu, aby se ČD Cargo stalo vý-
znamným partnerem evropských 
firem a jejich dodavatelů, z nichž 
mnohé mají umístěné výrobní zá-
vody v Rusku. V nově založené spo-
lečnosti ČD Interport drží ČD Cargo 
51 procent, zbývající podíl připadá 
na Interport Partners Group.   
 (ma, mk)

KRáTce z Čd cARgO

ČíSlA O VeleTRhu
•  Počet vystavovatelů: 523

•  Počet zemí vystavovatelů: 29

•  Počet národních pavilonů: 12
(Bělorusko, Belgie, Německo,  
Kazachstán, Čína, Litva, Lotyšsko, 
Nizozemsko, Polsko, Ukrajina,  
Finsko a Estonsko)

•  Počet návštěvníků: 24 200

•  Velikost výstavní plochy: 15 461 m2

Na moskevském veletrhu 
TransRussia 2013  
Již osmnáctý ročník 
mezinárodního veletrhu 
dopravy a logistiky 
TransRussia, letos 
s podtitulem Cesta 
k integraci a produktivní 
dialog, se uskutečnil ve 
dnech 23. až 26. dubna 
v Moskvě. Mezi firmy, které 
zde vystavovaly, patřila 
i společnost ČD Cargo 
s komplexní nabídkou 
služeb v nápadité patrové 
expozici v korporátních 
barvách.

STáNeK Čd cARgO. Naši pracovníci ochotně podávali infor-
mace o komplexní nabídce služeb. FOTO AuTOR (4x)

kých center i dalších doplňkových slu-
žeb. Na stánku i mimo něj probíhala řada 
obchodních jednání a byl zodpovězen 
nespočet odborných i laických dotazů.

Důstojnou prezentaci společnosti  
ČD Cargo na tomto veletrhu umocnila 
i přítomnost a aktivní účast člena před-
stavenstva a obchodního ředitele Vlas-
timila Chobota. Naši účast na veletrhu 
hodnotil velice kladně. Zejména zdů-
raznil, že v návaznosti na obchodní 
strategii ČD Cargo a její evropské ambi-
ce se stává účast na moskevském veletr-
hu téměř nezbytností. Vývoj a možnosti 
ruského trhu, který hraje prim v mnoha 
parametrech euroasijské dopravy a logis-
tiky, není možné opomíjet.

 zdeNěK ŠileR

Rostoucí zájem vystavovatelů i ná-
vštěvníků o veletrh TransRussia 
a prostornější vystavovatelské haly 

přiměly organizátory přesunout v letoš-
ním roce akci z výstaviště Expocentr do 
areálu VVC (Všerosijskij vystavyčnoj cen-
tr). Tento rozsáhlý areál, známý mezi 
Moskvany spíše jako VDNCH (Vystavka 
dostiženij narodnovo chozjajstva), pů-
vodně charakterizoval jednotlivé země 
bývalého SSSR a jejich úspěchy. 

Komplex více než 250 převážně mo-
numentálních staveb dnes doplňuje 
tržnice, velké zábavní centrum a v ne-
poslední řadě i moderní výstavní pavi-
lon. Právě ten poskytl letos azyl zvýše-
nému zájmu více než 500 vystavovatelů 
z 29 zemí, z toho 12 zemí bylo zastoupe-
ných národními pavilony (Bělorusko, 
Belgie, Německo, Kazachstán, Čína, Lit-
va, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Ukra-
jina, Finsko a Estonsko).

Mezi tradičními vystavovateli ani le-
tos nechyběly významné společnosti 
operující na trhu nákladní železniční 
dopravy (např. PKP Cargo, DB Mobility 
Logistics AG, ZSSK Cargo, ruské železni-
ce RŽD, včetně železničních přepravců 
ze států bývalého SNS, a další). V posled-
ních letech se neodmyslitelně mezi ně 
řadí i ČD Cargo, jež se letos v Moskvě pre-
zentovalo již podeváté.

Vysoká návštěvnost ukázala  
zájem odborné veřejnosti
Kromě desetiprocentního nárůstu vy-
stavovatelské plochy je ze statistických 
údajů potěšující nejen tradičně vysoká 
návštěvnost veletrhu, ale zejména té-
měř osm desítek nových vystavovatelů. 
Vedle zavedených odvětví, jako je dopra-
va a související služby, logistické služby, 
dopravní infrastruktura, dopravní pro-
středky a finanční a celní služby, veletrh 

TransRussia 2013 rozšířil svoji nomen-
klaturu o nový sektor – informační tech-
nologie v dopravě.

Nedílnou součástí veletrhu byla sou-
běžně probíhající odborná konference, 
která se konala v prvních dvou dnech ve-
letrhu. Mezi hlavní témata patřily zejmé-
na nové trendy mezinárodní spolupráce 
v oblasti dopravy a její rozvoj, integrace 
Ruska do globálního trhu dopravních slu-
žeb, perspektivy hospodářské soutěže 
v železniční a silniční dopravě či doprava 
v pobaltských zemích.

Příležitost k důstojné prezentaci 
a obchodním jednáním
Společnost ČD Cargo se prezentovala již 
tradičně designově poutavou patrovou 
expozicí s výraznými prvky korporátní 
identity. Byla zde předvedena komplexní 
nabídka služeb v oblasti konvenční do-
pravy, intermodálních přeprav a logistic-

1 300 tun na vlak zůstala v té době jen 
polovina,“ podrobně vysvětluje vedoucí 
Tomáš Štos. 

Od loňského dubna ale nabírají pře-
pravy opět vzestupný trend. Do Rakous-

OBRAT K lePŠímu. Počet vlaků ČD Cargo s naloženým dřevem, které míří přes jižní 
Moravu do Rakouska, se od dubna loňského roku zase zvyšuje. FOTO AuTOR
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8 P R O V O z  A  T e c h N i K A

Kdo je u nás největším plátcem příspěvku na obnovitelné zdroje elektřiny? Pokud hádáte, že 
České dráhy, máte pravdu. Národní železniční dopravce letos na tento účel odvede 682 milionů 
korun! Toto nechtěné prvenství vyplývá z faktu, že ČD, včetně dceřiné společnosti ČD Cargo, 
patří vzhledem k povaze své činnosti k největším odběratelům elektřiny. Nejedná se tedy o trest 
za neekologické chování, ale o důsledek dnes platné legislativy.

dRAhá eleKTřiNA. České dráhy představují největšího plátce tzv. solární daně u nás. Pomůže to ale opravdu životnímu prostředí? FOTO AuTOR 

Nádraží v Břeclavi je dnes význam-
nou uzlovou železniční stanicí 
ležící na styku 1. a 2. tranzitního 

koridoru a hranicích tří států – České re-
publiky, Slovenské republiky a Rakous-
ka. Podle průměrné denní frekvence, 
bezmála 11 tisíc cestujících, se jedná 
o stanici na 13. místě v pořadí výpravních 
budov spravovaných Českými drahami.

Příští rok uplynuje již 175 let od vý-
znamné historické události. První řád-
ný vlak vedený parní lokomotivou přijel 
do Břeclavi jako do první české, resp. 
moravské stanice dne 6. června 1839. 
Objekt výpravní budovy a přilehlá re-
staurace byly postaveny po roce 1840 
podle projektu vídeňského architekta 
Antonína Jűnlinga. V průběhu let došlo 
k dílčím stavebním úpravám, poslední 
rekonstrukce proběhla před 50 lety. 
V rámci těchto stavebních úprav došlo 
k totálnímu architektonickému znehod-
nocení celého uličního průčelí. Budova 

RSM: Přestavba nádraží v Břeclavi je v polovině
ského kraje (IDS JmK), který bude záro- 
veň sloužit jako čekací prostor pro ces- 
tující s řadou komerčních aktivit. 

Po dohodě se zastupitelstvem Břeclavi 
bude průčelí výpravní budovy řešeno 
v historizujícím stylu tak, aby alespoň 
tato dominantní část objektu navozova-
la dojem původní neoklasicistní histo-
rické podoby. Stavební povolení bylo 
vydáno Drážním úřadem ke konci roku 
2012. V průběhu přípravy stavby České 
dráhy svůj projekt koordinovaly s projek-
tem města na vybudování přestupního 
terminálu IDS JmK, který v sobě zahrnu-
je silnice, nástupiště, přístřešky, chod-
níky, nový informační a kamerový sys-
tém, protihluková opatření, osvětlení, 
přeložky sítí a náhradní výsadbu. Nej-
větší koordinace je třeba u přechodu 
cestujících z terminálu do odbavovací 
haly. O termínu zahájení stavebních 
prací se ještě povedou jednání. 

 VlAdimíR ČeVelA

hodnot měrné spotřeby. A to už se dostá-
váme k celkovému odběru trakční elek-
trické energie a k onomu astronomic-
kého příspěvku na obnovitelné zdroje. 
Z každé MWh odvádíme 583 korun na 
obnovitelné zdroje – ať chceme, nebo ne-
chceme. Mimochodem, ještě v roce 2010 
to bylo 166 korun z jedné MWh a v roce 
2009 pouze 52 korun. V poslední době 
tedy došlo k prudkému nárůstu.

Bránit se můžeme  
jenom s pomocí státu
Mohou se České dráhy vůbec proti těmto 
platbám nějak bránit? Jedině pomocí 
tlaku na změnu legislativy. Připomeň-
me, že to byli poslanci a senátoři, kteří 
před sedmi lety přijali zákon na podporu 
stavitelů a provozovatelů solárních elek-
tráren, ve kterém se stát zavázal kom-
penzovat jim náklady na pořízení foto-
voltaiky. Jak to bylo zneužito, jsme již 
četli mnohokrát. Státní orgány by se 
nyní měly snažit, aby elektřina z obno-
vitelných zdrojů byla začleněna do pře-
nosové soustavy co nejefektivněji a ne-
způsobovala nežádoucí stavy. A aby vý- 
robci elektřiny z obnovitelných zdrojů se 
na nákladech z těchto nežádoucích sta-
vů přiměřeně podíleli.

 mARTiN NAVRáTil

mický dálkový zdroj vytápění bude na-
hrazen dvěma menšími plynovými ko-
telnami. Chystají se také dispoziční 
změny, které zajistí lepší fungování pra-
covišť, vybudování jednotného centra 
odbavení cestujících, včetně nového in-
formačního systému. Součástí této eta-
py rekonstrukce bude i výstavba kryté-
ho vstupního koridoru ze strany budo- 
vaného přestupního terminálu Integro-
vaného dopravního systému Jihomorav-

Kdo odebírá elektřinu, musí za ni za-
platit. Do této ceny se ale díky záko-
nodárcům promítají i poplatky na 

podporu obnovitelných zdrojů. V případě 
železnice odběry elektrické energie roz-
dělujeme na odběry ze sítí nn (maloodbě-
ry) a vn,vvn (velkoodběry). Do první sku-
piny patří dodávka a distribuce elektrické 
energie, které zajišťuje Správa železnič-
ní dopravní cesty a částečně regionální 
správy majetku Českých drah. Velkood-
běry se týkají odběrů trakční energie. 
A právě zde mají České dráhy největší 
spotřebu, ze které vyplývají i vysoké od-
vody na „solární daň“ v řádu stovek mili-
onů korun ročně.

Obchodní a distribuční složky
U trakční energie České dráhy jednou za 
rok soutěží dodavatele pro první složku 
tzv. obchodní neboli silové elektrické 
energie. Soutěž zajišťuje Odbor centrál-
ního nákupu a logistiky GŘ podle záko-
na o veřejných zakázkách. Zde se doda-
vatel vybírá podle ceny.

„Druhou složkou je distribuční elek-
trická energie, jejíž cena je závislá na 
charakteru odběru. Elektrickou energii 
dodává Českým drahám Správa želez-
niční dopravní cesty a cenu za distribuč-
ní složku účtuje podle státního ceníku, 

jehož vydavatelem je Energetický regu-
lační úřad. SŽDC v současné době ceny 
za tuto složku přebírá od nadřízeného 
distributora energie,“ vysvětluje Zde-
něk Kotous z Odboru finančního, který 
má vrcholově hospodaření s elektřinou 
pro elektrickou trakci na starosti. Ná-
kup elektřiny, stejně jako její kvalita či 
měření odběru, je poměrně kompliko-
vanou záležitostí.

V posledních čtyřech letech 
solární daň prudce vzrostla
Jak už bylo řečeno, kritériem soutěže 
na nákup obchodní složky elektřiny je 
nejnižší cena. U této obchodní nebo též 
silové energie (vyjadřované v MWh) se 
z hlediska zákazníka, tedy Českých drah, 
skládá cena ze součinu ceny na burze PXE 

S každým odběrem energie
platíme solární daň 

 1. České dráhy 682 milionů Kč

 2. Unipetrol 641,5 milionu Kč

 3. ArcelorMittal Ostrava 577 milionů Kč

 4. Třinecké železárny 398,4 milionu Kč

 5. OKD 397 milionů Kč

NeJVěTŠí PláTci SOláRNí dANě V ČR V ROce 2013

ztratila původní historický výraz a cha-
rakter. Komplexní rekonstrukce výprav-
ní budovy, kterou od roku 2010 připra-
vuje Regionální správa majetku Brno, 
byla rozdělena do dvou etap. 

První etapa skončila
V pravní etapě, která byla zrealizována 
v roce 2011, došlo k vybudování nových 
přípojek inženýrských sítí, kompletně 
byly zrekonstruovány (kritizované) veřej-

Slatiňany – chrast 
u chrudimi
16. dubna
V nočních hodinách mezi stanicemi 
Slatiňany a Chrast u Chrudimi se na 
železničním přejezdu v km 74,730 
střetl automobil Ford Fiesta s osob-
ním vlakem 5345, kterým byla Re-
gionova 814/914.050. Nikdo nebyl 
zraněn. Přejezd je zabezpečen vý-
stražnými kříži. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 55 tisíc korun.

Petrovice u Karviné 
– Karviná město
17. dubna
Odpoledne mezi stanicemi Petrovice 
u Karviné a Karviná město se na že-
lezničním přejezdu v km 3,058 střetl 
osobní automobil Suzuki Grand Vita-
ra s posunovým dílem v čele s moto-
rovou lokomotivou 742.107-6. Při 
střetnutí byl těžce zraněn řidič auto-
mobilu a lehce zraněn jeho spolujez-
dec. Přejezd je zabezpečen výstraž-
nými kříži. Škoda byla předběžně 
vyčíslena na 90 tisíc korun.

Frýdlant v Čechách 
18. dubna
Odpoledne mezi žst. Frýdlant v Če-
chách a Jindřichovice pod Smrkem 
se na železničním přejezdu v km 
2,069 střetl osobní automobil Ško-
da Superb s osobním vlakem 6367, 
kterým byla motorová jednotka Re-
gionova 814/914.162. Nikdo nebyl 
zraněn. Přejezd je zabezpečen svě-
telným zabezpečovacím zařízením 
bez závor. Škoda byla předběžně vy-
číslena na 80 tisíc Kč.

Beroun-závodí
20. dubna
Odpoledne ve stanici Beroun-Závo-
dí se na přejezdu v km 1,876 střetl 
automobil Opel Vectra s osobním 
vlakem 19911, kterým byla Regio-
nova 814/914.196. V osobním auto-
mobilu byl zraněn řidič i jeho spolu-
jezdec. Přejezd je zabezpečen 
světelným zabezpečovacím zaříze-
ním bez závor. Škoda byla předběž-
ně vyčíslena na 150 tisíc korun.

holkov
23. dubna
Dopoledne ve stanici Holkov se na 
přejezdu v km 1,876 střetl osobní 
automobil Peugeot 206 s nákladním 
vlakem Pn 44504, v jehož čele byla 
elektrická lokomotiva 240.066-1. 
Řidič automobilu byl při střetnutí 
těžce zraněn. Přejezd je zabezpečen 
světelným zabezpečovacím zaříze-
ním bez závor. Škoda byla předběž-
ně vyčíslena na 400 tisíc korun.

Klenčí pod Čechovem 
25. dubna
V odpoledních hodinách mezi do-
pravnou D3 Klenčí pod Čechovem 
a stanicí Poběžovice za jízdy osobní-
ho vlaku 27550 vykolejil motorový 
vůz 810.383-0 v km 12,250. Škoda 
předběžně činí 260 tisíc korun.

Vlašim – Postupice
27. dubna
Ve večerních hodinách mezi stani-
cemi Vlašim a Postupice za jízdy 
osobního vlaku 19126 vykolejil mo-
torový vůz 810.511-6 v km 14,340. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na 
12 tisíc korun. (mirKo)

mimOřádNOSTi

2009   52 Kč/mWh

2010 
166 Kč/mWh 

2011 
370 Kč/mWh 

2013
583 Kč/mWh

2012
419 Kč/mWh

VýVOJ PříSPěVKu NA OBNOViTelNé zdROJe

v eurech, kurzu ČNB a indexu obchod-
níka, který je každoročně soutěžen pod-
le zákona o veřejných zakázkách. Cena 
za distribuční část se skládá z plateb za 
rezervaci příkonu odběrného místa, sys-
témové služby, přenos elektrické ener-
gie, za činnost operátora trhu a pří-
spěvku na obnovitelné zdroje, hlavně 
na fotovoltaiku. 

Výkon odběrného místa se měří ve  
čtvrthodinových hodnotách, přičemž 
se hodnotí vždy nejvyšší hodnota v pří-
slušném měsíci. České dráhy ve svém 
odběru pokrývají i spotřebu ostatních 
dopravců, kteří používají k dopravě a pře-
pravě elektrická hnací vozidla. Spotře-
bovaná elektrická energie je na jednot-
livých odběrných místech rozpočítává- 
na všem dopravcům podle stanovených 

né záchody, které nyní splňují nejpřís-
nější podmínky pro užívání osob se sní-
ženou schopností pohybu a orientace. 
Byly provedeny také stavební úpravy čás-
ti podchodu v majetku Českých drah, a to 
včetně přístupového schodiště. Správa 
železniční dopravní cesty zrekonstruo-
vala svá nástupiště a část podchodu v le-
tech 2008–10. Dalo by se říci, že součástí 
první etapy byla i úprava nádražní re-
staurace (s typickým železničním inte-
riérem), která byla zkolaudována letos 
v lednu a následně uvedena do provozu.

do druhé etapy chystáme 
společný postup s městem
Plánovaná druhá etapa vyžaduje částeč-
nou rekonstrukci krovu, výměnu střeš-
ního pláště, zateplení fasády, komplet-
ní výměnu otvorů a výstavbu chodníků. 
Dále je nutné provedení nové hydroizo-
lace svislých konstrukcí a veškerých 
vnitřních inženýrských sítí. Neekono-

Pohled do budoucnosti.  FOTO RSm BRNO Nádraží v roce 1923.  FOTO ARchiV Čd
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FRANCIE/NĚMECKO

Spojení z Frankfurtu 
do marseille zabralo
Národní dopravci Německa a Fran-
cie DB a SNCF si pochvalují roční 
provoz přímého vysokorychlostní-
ho spojení Frankfurtu nad Moha-
nem s Marseille na pobřeží Středo-
zemního moře. Během prvního 
roku tato linka přepravila 150 tisíc 
cestujících, což předčilo očekávání 
obou drah. Na linku jsou nasazeny 
komfortní patrové vlaky TGV Euro-
duplex. Vlak urazí trať mezi oběma 
městy za 7 a tři čtvrtě hodiny. 

MAĎARSKO

gysev používá vlastní 
informační systém 
Rakousko-maďarská železniční 
společnost Gysev/Raaberbahn od 
dubna letošního roku používá na 
svých vlakových spojích moderní in-
formační systém pro cestující. Jed-
ná se o vlastní vývoj i výrobu nové 
informační technologie na základě 
internetového připojení s využitím 
dat z GPS. Pro cestující to znamená 
dostávat nejrychlejší a reálné infor-
mace o jízdě vlaků a přípojích v ná-
sledujících stanicích, jakož i infor-
mace o přesné rychlosti a poloze 
vlaku. Novinkou je i zobrazení auto-
busových přípojů na obrazovkách. 

RUSKO

dohoda o nákupu 
elektrických lokomotiv
Ruská společnost RŽD podepsala 
s konsorciem Siemens a Sinara me-
morandum o budoucí koupi až 350 
nových elektrických lokomotiv. Ko-
nečnou smlouvu na dodávku vozi-
del strany podepíší v průběhu 
příštího roku. Čtyřnápravové více-
systémové elektrické lokomotivy by 
se měly vyrábět v provozovně ně-
mecko-ruské firmy Uralskije Loko-
motivy v Jekatěrinburgu nejpozději 
do roku 2020. Údržbu nových strojů 
by také prováděla dodávající firma. 

SLOVENSKO

zSSK loni přepravila  
43 milionů cestujících
Za rok 2012 přepravila společnost 
ZSSK 43 milionů cestujících. Na kaž-
dého obyvatele Slovenska tak sta-
tisticky připadá asi 8 cest vlakem za 
rok. Z východu Slovenska do Brati-
slavy bylo přepraveno asi 460 tisíc 
cestujících, což teoreticky zname-
ná, že do Bratislavy byly převezeny 
dvakrát celé Košice. Z celkového po-
čtu zákazníků využilo 39 milionů 
cestujících nějakou slevu. Průměrný 
věk cestujících je 37 let, 60 procent 
zákazníků ZSSK připadá na obyva-
tele měst, zatímco z venkova po-
chází 40 procent. 

POLSKO

interoperabilita pro 
šestý evropský koridor
V současné době se připravuje sys-
tém Interflo 450, řešení ERTMS pro 
450 km dlouhý traťový úsek Varša-
va – Gdyně, který spojuje polské 
hlavní město s Baltem. Realizace 
tohoto projektu zajistí interopera-
bilitu v celé severní oblasti šestého 
panevropského dopravního korido-
ru, především dopravu vlaků ze se-
verských států přes Gdyni do České 
republiky a na Slovensko. Zakázku 
směřují polské železnice PKP Pol-
skie Linie Kolejowe na konsorcium 
Bombardier Transportation Polska, 
Thales Polska a Nokia-Siemens. 
Celkové náklady mají činit asi 115 
milionů eur (2,9 miliardy korun), 
z toho 53 milionů eur připadá na fir-
mu Bombardier. Projekt bude reali-
zován během dvou let.

ŠVÝCARSKO

Vyhodnocení kvality 
na S-Bahnu v curychu
SBB zaplatí organizátorovi curyš-
ské integrované dopravy ZVV poku-
tu 87 tisíc švýcarských franků za ne-
splnění požadavků souvisejících 
s provozem tamního S-Bahnu v roce 
2012. Předloni přitom dosáhla tato 
sankce 250 tisíc franků. Smlouva 
mezi SBB a ZVV zahrnuje čtyři hod-
nocené oblasti, na kterých je závis-
lé, zda SBB dostane prémii či naopak 
zaplatí pokutu. Hodnotí se spolehli-
vost a přesnost provozu, čistota 
stanic a souprav, spokojenost ces-
tujících a informování o mimořád-
nostech.  (PeŠŤ, gak, zh)

KRáTce

Podobně jako ostatní země střední 
a východní Evropy také Rumunsko 
využívá evropských strukturál-

ních fondů na rozvoj veřejné dopravy. Už 
bylo také na čase, protože národní želez-
niční společnost CFR zanedbávala ne-
zbytnou údržbu a opravy. Na konci roku 
2011 platilo údajně 462 rychlostních 
omezení na celé síti. Postupně se snižo-
valy maximální rychlosti i délky tras 
s maximální povolenou rychlostí. 

miliardy eur nejen do koridorů
V rámci Operačního programu Doprava 
na období 2007–2013 Rumunsko dispo-
nuje více než dvěma miliardami eur na 
investice rozvoje kolejové dopravy. Klí-
čová byla modernizace čtvrtého panev-
ropského koridoru, který vede zemí od 
západu na východ. Severní větev korido-
ru prochází městy Arad, Brašov a Buku-
rešť s ukončením v Constanci u Černého 
moře, zatímco jižní větev protíná města 
Timisoara a Craiova přes nový most přes 
Dunaj v Calafatu. Modernizace severní 
větve zahrnuje úseky Bukurešť – Cam-
pina, Bukurešť – Constanca a Campina 
– Predeal. Další renovované úseky se 
nacházejí v Transylvánii, ale také me-
zi Brašovem a maďarsko-rumunskou 
hranicí. V nejbližším období se uvažuje 
o třech dalších významných traťových 
úsecích, kde po uzavření výběrových ří-
zení již byly podepsány téměř všechny 
smlouvy na stavební práce. 

Na rozvoj železnice v regionu okolo 
Constance na břehu Černého moře byla 
vyčleněna částka 17 milionů eur. Želez-
niční tratě a vlečky v přímořské oblasti 
čítají kolem 300 kilometrů, z toho 80 ki-
lometrů je elektrizovaných. Připravova-
ný projekt se týká navýšení kapacity že-
lezniční dopravy v celé přístavní oblasti. 
Dalším úkolem je také modernizace že-
lezničních stanic. V několika etapách, za 
využití různých způsobů financování, již 
bylo modernizováno na dvacet nádraží. 
Projekt týkající se rekonstrukce dalších 
16 železničních stanic bude financován 
prostřednictvím evropských peněz, při-
čemž náklady na modernizaci se odha-
dují na 176 milionů eur.

Francouzský Úřad na ochranu hos-
podářské soutěže udělil státní že-
lezniční společnosti SNCF pokutu 

ve výši 61 milionů eur (asi 1,6 miliardy 
korun). Důvodem je, že SNCF omezova-
la přístup na trh novým konkurentům 
v nákladní dopravě a získávala důvěrné 
informace o konkurentech díky provo-
zovateli francouzské železniční infra-
struktury RFF. Ten je sice formálně ne-
závislý, ale fakticky jsou obě společnosti 
vlastnicky propojené. Takže například 
vedení SNCF dobře vědělo o objednáv-
kách tras a nahlíželo do obchodních ma-
teriálů týkajících se konkurence. Doká-
zaly to policejní prohlídky v budovách 
francouzského dopravce. 

Objednaná dopravní cesta 
zůstávala nevyužitá
Využití vlečkových kolejí a překládko-
vých terminálů třetími subjekty ovlivňo-
vala SNCF tím, že poskytovala nedosta-

Obří pokuta pro SNCF za omezování soutěže

tečné informace. SNCF zneužívala svého 
dominantního postavení i tak, že si čas-
to rezervovala dopravní cestu, které pak 
vůbec nevyužila. A to jen aby zabránila, 
aby trasy nepoužil jiný železniční do-
pravce. To následně vedlo k tomu, že se 

Přijde do roku a půl náprava?
Na základě svých zjištění Úřad na ochra-
nu hospodářské soutěže stanovil SNCF 
povinnost, aby v příštích osmnácti mě-
sících vypracovala postup, který spoleh-
livě zjistí všechny finanční náklady po-
třebné v železniční nákladní dopravě. 
V následujících třech letech pak musí 
jednoznačně zajistit, že ceny, které jsou 
nabízeny zákazníkům, skutečně pokrý-
vají náklady a nejsou dumpingové nebo 
naopak přemrštěné.

Mezi důležité podklady, na základě 
kterých Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže rozhodl, patřily informace a ma-
teriály od společnosti Euro Cargo Rail. 
Tento soukromý operátor je dceřinou 
společností firmy DB Shenker Rail. Otáz-
kou zůstává, zda výrok Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže bude mít léčebné 
účinky, nebo zda pokuta jen zvětší již tak 
vysoký deficit SNCF, který stejně uhradí 
francouzský stát. STANiSlAV háJeK

OBRAT K lePŠímu? Po letech šetření se do rumunských tratí opět investuje – také díky pomoci z EU.  FOTO ANdReJ hOFFmAN

BOJ. Zneužíval národní dopravce informace od RFF? FOTO WiKimediA/JulieNSNcF

Ministerstvo dopravy oznámilo řadu pro-
jektů pro bukurešťskou aglomeraci, po-
dle kterých by hlavní město mělo využít 
své železniční sítě. Projekty zahrnují ne-
jen bývalé průmyslové tratě a vlečky, ale 
i standardní tratě, na nichž je zabezpe-
čována osobní doprava. Příměstskou ko-
lejovou dopravu by chtěla zavést i další 
města jako Temešvár, Cluj nebo Sibiu.

Přes všechny dobré zprávy o financová-
ní infrastruktury rumunské železnice 
zůstává hospodářská a finanční situace 
společnosti CFR obtížná. K naplnění do-
hod mezi rumunskou vládou a Meziná-
rodním měnovým fondem, které se týka-
jí ekonomických programů, byla národní 
železniční firma CFR nucena snížit délku 
svých tratí z 20 120 na 15 500 kilometrů. 
Některé trasy byly opuštěny, jinde se pro-
voz převedl do soukromých rukou.

 hAliNA mARŠálKOVá

Po několika letech nečinnosti, kdy se neprováděly žádné důležité stavební 
práce na infrastruktuře rumunských železnic a dokonce se šetřilo i na její 
základní údržbě, byla v roce 2011 zahájena řada významných projektů. 
Může za to finanční podpora z evropských dotačních programů i úvěry 
z Evropské investiční banky. Modernizuje se i tramvajová síť.

z evropských strukturálních fondů. Ně-
kde se ale využily i úvěry z Evropské in-
vestiční banky. Například v hlavním 
městě Bukurešti byla od roku 2001 ob-
novena více než polovina tramvajových 
tras v délce 143 km a současně byly po-
stupně modernizovány čtyři vozovny. 

Bukurešť v současné době zpracovává 
velký projekt na výstavbu nové linky me-
tra číslo 5, která bude mít 27 stanic na 
trati dlouhé 17 kilometrů. Celá trasa – roz-
dělená na dva úseky – má být dokončena 
v roce 2016, resp. 2018. Práce na prvním 
úseku byly zahájeny v roce 2011. Celkové 
náklady na tento projekt činí 1,45 mili-
ard eur. Projekt je částečně financován 
z úvěru ve výši 370 milionů eur z Evrop-
ské investiční banky. Na rozdíl od jiných 
zemí (např. sousedního Bulharska) je 
bukurešťské metro spravováno společ-
ností spadající přímo pod ministerstvo 

dopravy, a proto nemůže získat přístup 
ke strukturálním fondům. 

Příměstská železnice  
zatím prohrává s midibusy
Příměstská železniční doprava v Ru-
munsku je stále málo rozvinutá, a to 
navzdory skutečnosti, že ve většině pří-
městských oblastí existují železniční 
tratě, které by mohly převzít část regio-
nálního provozu – pokud by ovšem byly 
řádně spravovány a modernizovány. Pře-
sto mnohé z těchto tras jsou dnes uzavře-
né a zdevastované. Spojení mezi velkými 
městy a menšími sídly kolem nich je 
z větší části zajišťováno minibusy, které 
nemohou zajistit potřebný komfort.

Přesto existuje mnoho projektů, které 
předpokládají znovuzprovoznění těchto 
tras. Jsou iniciovány buď nevládními 
sdruženími, nebo orgány veřejné správy. 

Železniční infrastruktura prochází mo-
dernizací.  FOTO WiKiPediA/STeFAN BichleR

V Bukurešti se rozrostla tramvajová síť. 
 FOTO WiKiPediA/ STeFAN PuScASu

V roce 2016 bude otevřena další linka 
metra.  FOTO WiKiPediA/ANdRei STROe

některých výběrových řízení ostatní že-
lezniční dopravci raději nezúčastňovali. 
V jiných případech museli další dopravci 
využít jiných tratí, čímž vznikaly více-
náklady. Došlo i k případům, kdy už slí-
bené přepravy nemohly být realizovány. 

Evropské peníze zachraňují
koleje v Rumunsku 

comeback tramvají
Na lepší časy se blýská i v tramvajové 
dopravě. Ještě nedávno jezdily tramva-
je v patnácti rumunských městěch. Na-
příklad Constanca a Brašov se tohoto 
druhu dopravy vzdaly v roce 2005. V sou-
časné době je městská kolejová doprava 
zachována v jedenácti rumunských měs-
tech a například Arad, Oradea či Teme-
švár investovaly významné finanční 
prostředky do modernizace tramvajo-
vých tratí. Většina těchto prostředků 
přišla v průběhu posledních dvou let 

Bukurešť v současné 
době zpracovává velký 
projekt na výstavbu 
nové linky metra  
číslo 5, která bude mít 
27 stanic.



Česká republika

Jeseníky, Priessnitzovy léčebné lázně, ld Priessnitz
Dotek Indonésie 3. 5.–30. 5. 2013

2 noci s polopenzí, 1x koupel lotosová + perličková – je vhodná pro harmoni-
zaci těla, 1x jávská masáž (60 min.) – je výjimečná svým velmi silným tlakem 
působícím na sval, až dojde k jeho celkovému uvolnění a následné relaxaci, 
1x terapie vulkanickými kameny (90 min.) – prohřívání bodů na těle a jemné 
masírování pomocí teplých kamenů 

Bonus: v den příjezdu k večeři thajský koktejl, 2x saunový svět – volný vstup 
během pobytu, zapůjčení županu na celou dobu pobytu

Cena: 4 495 Kč/osoba/pobyt

Česká republika

h i S T O R i e10 h i S T O R i e

Česká republika

Česká republika

itálie
itálieSicílie – kouzelný ostrov slunce

Vlakový pobytovo-poznávací zájezd, 29. 8.–11. 9. 2013/9. 9.–23. 9. 2013

9x (10x) ubytování, 4x místenka, 2x lehátko T4 včetně příplatku k jízdence FIP, 
služby vedoucího zájezdu. Navštívíme to nejzajímavější – po cestě tam i zpět 
Řím, nejvyšší evropskou sopku Etnu, krásně situované pobřežní letovisko Ta-
ormina, ostrov Vulcano se známými a vyhledávanými bahenními lázněmi, 
město Agrigento, městečko Cefalu a Palermo.

Cena: 8 990 Kč

itálie – zelený ostrov ischia
Vlakový pobytovo-poznávací zájezd, 11. 10.–20. 10. 2013

7 nocí s polopenzí, 4x místenka, vstup do hotelových termálních bazénů, 
2x lístek na trajekt, transfer, půldenní okruh ostrovem, dárek, služby vedoucí-
ho zájezdu. Pojeďte s námi poznávat a relaxovat!

Cena: 8 990 Kč

liberec, hotel centrum Babylon ****
Máj, měsíc lásky – ROMANTIKA 1. 5.–31. 5. 2013

2 noci s polopenzí, romantická večeře při svíčkách v restauraci Luxor, ne-
omezený pobyt v aquaparku, lunaparku, iqparku po celou dobu pobytu, 
1x vstup do solno-jodové jeskyně, jednorázový vstup na neomezenou dobu 
do wellness Centra Babylon, bowling každé dopoledne 10–12 hod. na 1 h/
/pokoj (po předchozí rezervaci)

Cena: 3 150 Kč/osoba/pobyt

Františkovy lázně, lh dr. Adler ***
Vyzkoušejte Frantiskovy Lázně 1. 6.–1. 9. 2013

7 nocí se snídaní, 5 lehkých lázeňských procedur, neomezený vstup do Aqua-
fora po–pá 9–21 hod., prohlídka města s průvodcem, ochutnávka lázeňských 
oplatek a likéru, kulturní akce za zvýhodněnou cenu nebo zdarma

Cena: 6 990 Kč/osoba/pobyt
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ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55. e-mail: obch@cdtravel.cz, lazne@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz 
Pobočka: Praha hl. nádraží 972 241 861, provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

INZERCE

Píše se 31. květen roku 
1958. Na dvoukolejné 
železniční trati z Plzně na 
Prahu, na svahu u tratě 
v oblasti plzeňského 
Bukovce, cvakají spouště 
fotoaparátů. Na kolejích 
pózuje nablýskaná černá 
parní lokomotiva 
s červenými ozdobnými 
linkami a s červenou 
cedulkou, na které jsou bílé 
číslice: 556.0510. Předek 
lokomotivy zdobí kytice 
a cedule s nápisem: 
Poslední parní lokomotiva 
vyrobená v Leninových 
závodech v Plzni. 

Před 55 lety se uzavřela dodávka par-
ních lokomotiv pro Československé 
státní dráhy. Plzeňská Škodovka, 

dříve Závody V. I. Lenina, je produkova-
la v letech 1951–58 v počtu 510 kusů. Řa-
da 556.0 byla první nejen v počtu vyro-
bených lokomotiv, ale představovala 
i konstrukční vrchol v parní trakci. Svě-
tové úrovně dosáhla zejména kotlem se 
spalovací komorou, natřásacími rošty, 
varníkem a mechanickým přikládačem. 
ČSD za jednu lokomotivu s mohutným 
pětinápravovým tendrem zaplatily té-
měř 912 tisíc korun.

Obdivuhodná konstrukce i síla
Lokomotivy této řady dosáhly při zkušeb-
ních jízdách výkonu až 1 620 kW a tažné 
síly na háku až 220 kN. Vlaky o váze přes 
4 tisíce tun jim nečinily problémy, a tak 

Naposledy v provozu
Stroje této řady jezdily po tratích ČSD tři 
desítky let a v mnoha depech byly po-
sledními parními lokomotivami na-
sazovanými do pravidelného provozu. 
V zimě 1981 stroje 556.0238 a 361 jezdí-
valy z pražských Vršovic zatápět roz-
lehlou budovu smíchovského nádraží, 
když byla tamní kotelna v havarijním 
stavu. V Sokolově dojel poslední vlak 
s touto lokomotivou (556.0304) 11. čer-
vence 1981 na trati Sokolov – Karlovy 
Vary – Ostrov. Poslední pravidelný vý-
kon libereckého stroje 556.042 byl v ne-
děli 1. června 1980 krátce před poled-
nem, když vjel na své domovské nádra- 
ží z Hrádku nad Nisou s tisícitunovým 
vlakem sestaveným z třinácti výsyp-
ných vozů plně naložených pískem. 

Už v roce 1973 se psalo, že lokomotivy 
řady 556.0 končí. Opravdu se potom tyto 
krásné stroje odvážely do kovošrotů, kde 
je rozřezal autogen. Ve vrcholném obdo-
bí parního provozu ovšem tyto lokomo-
tivy představovaly to nejlepší, co bylo 
u nás na železnici k dispozici. Jejich vý-
kony a výsledky se sledovaly i v cizině. 
Traduje se, že zahraniční konkurence 
dokonce nechávala lokomotivy v pře-
chodových stanicích úmyslně zastavo-
vat před vjezdovými návěstidly na stou-
pání, aby si je jejich pracovníci mohli 
pořádně vyzkoušet a prohlédnout. Ta-
kový o ně byl zájem! JAN dVOřáK

cí vozidlo schopné zvládat vysoké do-
pravní požadavky. S těmito parními lo- 
komotivami vrcholil u nás v roce 1958 
parní provoz co do objemu výkonů i co do 
spotřeby paliva. Někteří strojvedoucí se 
snažili převážet zátěže nad normu a vy-
tvořili tak řadu rekordů. Vrcholem byla 
přeprava z 25. října 1958 z Ostravy do Pře-
rova. Vlak vážil 7 392 tun, měl 108 čtyř-
nápravových vozů a byl 1 500 m dlouhý. 
Vpředu byla lokomotiva 556.0498 a vza-
du 556.0189. Obě lokomotivy byly vyba-
veny bezdrátovým spojením. 

uNiKly zKáze. Většina parních lokomotiv skončila v kovošrotu. Některé krasavice ale můžeme obdivovat i dnes. FOTO AuTOR

Lokomotivy samozřejmě nemohly být 
po celou dobu své výroby jednotné. Prv-
ních 146 kusů mělo běhouny s valivými 
ložisky SKF, od čísla 161 výše dostaly 
všechny stroje na pravé straně ještě je-
den kompresor s jedním parním vál-
cem, na mnohé byl dosazen ofukovač 
sazí pecní trubkovnice. Dále například 
prvních 80 lokomotiv mělo normální 
kouřové plechy, které se ale později 
zjednodušily. Kromě toho lokomotivní 
personál postupně přicházel s požadav-
ky na další drobné úpravy.

se objevovaly na nákladních vlacích těž-
ké tonáže (třeba tři stroje na vlaku: byly 
to přípřeže a postrky). Jejich doménou 
byla nákladní doprava pro tehdejší so-
cialistické národní hospodářství, pro-
sluly zejména v těžkotonážním hnutí, 
ale také se objevily i v čelech vlaků osob-
ních. Jedna lokomotiva na rovině utáhla 
zátěž 1 200 tun rychlostí 80 km/h.

Překvapující byly trakční vlastnosti 
stroje. Dokonalá adheze, vyrovnanost 
výkonových možností parního kotle vy-
tvořily z této lokomotivy vynikající hna-

Parní mohykán 
Poslední parní lokomotiva, kterou vy-
robili v plzeňské Škodovce (dříve Zá-
vody V. I. Lenina), stojí na vedlejším 
snímku zcela vpravo. Ještě můžete ro-
zeznat zbytky po tabulce z ceremoniá-
lu z května 1958, kdy stroj mířil do 
provozu. Vedle lokomotivy stojí Kre-
mák, dále Čtyřkolák a zcela vlevo Vel-
ký bejček. Snímek pochází z depa 
v Lužné u Rakovníka z doby, kdy tu ješ-
tě nefungovalo historické muzeum.

Poslední Štokr z Plzně  
jako vrchol škodovácké parní školy

luhačovice, hotel Pohoda ****
Rodinná pohoda 2. 6.–29. 9. 2013

7 nocí s polopenzí, 1x polodenní výlet zoo Lešná, 1x 30 min. s hotelovým foto-
grafem, 1x CD min. 10 fotografií, 1x soutěž v minigolfu, 1x dětská diskotéka 
a taneční večer. Relaxační program: pro dámy: 1x Kleopatřina koupel se zába-
lem, 1x čokoládová masáž se zábalem, 1x čokoládová nebo levandulová pleťo-
vá maska; pro pány: 1x pivní koupel se zábalem, 1x pivní peeling, 1x energizu-
jící masáž zad a šíje. Volný vstup do wellnes.

Cena: 8 990 Kč/os./pobyt, AŽ 2 DĚTI DO 12 LET ZDARMA!!!
Pobyt pro děti bez nároku na vlastní pokoj a relaxační program
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cityelefanty na dálkové 
spoje určitě patří...
Dovolte mi, abych se vyjádřil ke spo-
ji R 1484, kterým jsem nedávno jel 
z Ostravy do Prahy. Byl jsem velmi 
mile překvapen, když k nástupišti ve 
Vítkovicích přijel CityElefant. S tím-
to vozidlem jsem měl již dříve velmi 
dobré zkušenosti při svých cestách 
do Opavy. Při srovnání s ostatními 
dopravci – a zejména podle mě 
otřesným LEO Expressem – z toho 
vychází CityElefant o 1 000 procent 
lépe, zejména z hlediska místa pro 
nohy. Také jsem ocenil stálou teplo-
tu a příjemné prostředí. Ještě bych 
rád dodal, že s Jančurovými vlaky 
nejezdím, protože tohoto „mediál-
ního uplakánka“ nesnáším. Ve va-
šem City Elefantu jsem měl příjem-
nou cestu a přitom jsem vůbec 
nepotřeboval se čtyři hodiny prolé-
vat kávou a cpát dortíky. Aspoň 
jsem pak neměl problémy se zved-
nout. Doufám, že CityElefant na 
této trati již zůstane. Jiří BeilNeR

...ale v příměstské 
dopravě jsou vhodnější

Dočetl jsem se, že České dráhy na-
sazují o víkendech CityElefanty jako 
rychlíky. Na první pohled to vypadá 
jako příznivá zpráva pro cestující. 
Jenže jednotky CityElefant jsou pře-
devším určeny pro příměstskou do-
pravu a podle toho jsou i vybaveny. 
Sám jsem si cestu vyzkoušel, když 
jsem touto jednotkou cestoval dne 
1. dubna na vlaku 1484 Třinec – Pra-
ha. Vlak byl veden jednou jednot-
kou, což mi přišlo kapacitně málo. 
Cestující stáli na přístavcích i ve 
vstupech do vozidla. Jednotka má 
jen nízké poličky na zavazadla, takže 
objemná zavazadla byla na zemi. Na 
přístavcích, kde jsou rovněž místa 
k sezení, nejsou ani tyto odkládací 
poličky. Pokud se týká doby jízdy, 
jednotka se bez problému vyrovnala 
rychlíku. Jak jste sami upozornili, 
přeprava jízdních kol je také proble-
matická. Z těchto důvodů si myslím, 
že CityElefant je vhodný v prvé řadě 
pro příměstskou dopravu, nikoli pro 
dálkovou. STANiSlAV háJeK

Setkání maturantů  
po padesáti letech
V letošním roce uplyne půl století 
od maturity studentů 4 Ž ročníku 
1959–1963 Střední průmyslové ško-
ly železniční v Děčíně na Komenské-
ho náměstí. Studenti – dnes už sa-
mozřejmě dědové a babičky – si 
maturitu připomínají každoročním 
setkáním. To letošní se uskuteční 
24. května od 11 hodin v penzionu 
Andy v Děčíně. Převážná většina 
absolventů nastoupila po škole do 
provozní funkce výpravčí, po získá-
ní praxe pak postupovali do vyšších 
řídicích a odborných funkcí u Čes-
koslovenských státních drah. Něko-
lik jich šlo studovat vysokou školu 
a jen pár „odrodilců“ spojilo svou ži-
votní dráhu s jiným zaměstnáním 
než u ČSD. Není proto divu, že na 
setkání se vždy hovoří v prvé řadě 
o železnici, o současném dění i o vý-
hledu do budoucna.

Za padesát let bohužel naše řady 
prořídly, již deset z celkového počtu 
33 se letošního setkání nedožilo. 
Ubylo také oblíbených kantorů. Za 
třídního profesora jsme měli vyni-
kajícího profesora, doslova „druhé-
ho tátu“, Václava Ryšavého. Oprav-
dovými profesionály byli učitelé 
odborných předmětů – Kloubec 
(dopravák), Horčička (komerčák), 
Nováček (železniční zeměpis) a Svo-
boda (sdělovací a zabezpečovací 
technika). Jsme velmi rádi, že nás 
pravidelně navštěvuje milovaná pro-
fesorka českého jazyka Alenka Šejb-
lová-Bílá. Chováme se k ní jako k za-
stupující třídní. Na schůzky také 
ráda dochází profesorka L. Härtlo-
vá. Co ještě říci na závěr k tomutu 
kulatému výročí? Všem dosud žijí-
cím přeji hodně zdraví a osobní po-
hody. Ať si ještě hodně let mohou 
společně připomínat svá školní léta. 
 JOSeF helc 

POŠTA

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

KřížOVKA
S. J. lec (1909–1966) – polský satirik, básník, aforista: NeVOleJ V NOci O POmOc. ... (dokončení v tajence). 
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Jedinou úzkorozchodnou trať, na které provozují dopravu České dráhy, 
najdete ve Slezsku – v poměrně opuštěném koutu republiky nedaleko 
polských hranic. Podívali jsme se za našimi zaměstnanci, kteří se tu 
starají o pravidelný provoz, který svým charakterem připomíná tak 
trochu nostalgické jízdy. Jejich cílem je, aby se zde cestující cítili stejně 
dobře jako třeba v moderním vlaku na koridoru.

chlOuBA TRATě. Letos se na úzkokolejné Osoblažce můžete svézt modernizovanou soupravou.  FOTO AuTOR (3X)

Na dvacet kilometrů dlouhé trati 
spojující Třemešnou ve Slezsku 
a Osoblahu zabezpečuje dopravu 

jedna turnusová lokomotiva s přívěs-
ným vozem. Obě vozidla nedávno prošla 
zásadní modernizací, takže vypadají ja-
ko nová. Však jsou na ně zdejší zaměst-
nanci Českých drah náležitě hrdí. „Ne-
máme sice už tolik cestujících jako v mi- 
nulosti, ale ve špičkách pracovních dní 
jezdíme slušně obsazeni. Totéž platí pro 
jarní a letní víkendy, to někdy musíme 
posilovat vlak dalším přívěsným vozem,“ 
říká Jan Žídek, který má osoblažské depo, 
které vypadá jako z pohádek o mašin-
kách, na povel. 

Nový motor má nižší spotřebu
Motorová lokomotiva 705.913, která pro-
šla modernizací, byla vyrobena v roce 
1958. Zásadní změna spočívá ve výměně 
pohonné jednotky a také obou stanovišť 
strojvedoucího. „Dnes můžeme loko-
motivu i přívěsný vůz považovat za zce-
la moderní vozidla. Na původní stroje 
odkazuje především vnější obal a retro 

Obsluha stroje  
913 je naprosto 
bezproblémová 
a hlavně výrazně 
tišší než u jeho 
sourozenců se 
starými motory.

Zaměstnanci na Osoblažce pečují 
o omlazenou mašinku

Vysvětluje nám ještě, že úředně depo 
náleží pod bohumínskou provozní jed-
notku DKV Olomouc a že kromě zmoder-
nizované soupravy tu mají ještě tři loko-
motivy a čtyři přívěsné vozy sloužící jako 
rezerva. Ty už se ale modernizovat nebu-
dou, protože do provozu se nasazují jen 
výjimečně, například když zmodernizo-
vaný stroj potřebuje nezbytnou údržbu. 
Další investiční náklady na „omlazení“ 

ními ovládacími prvky. Zevnitř lokomo-
tiva vůbec nevypadá, že byla vyrobena 
v roce 1958. „Na modernizovaném stroji 
používáme nově tlačítko bdělosti, což je 
poněkud nezvyk oproti původnímu kla-
sickému provedení, kde nebylo k dispo-
zici. Je to určitá daň za pěkné pracovní 
prostředí,“ směje se Marek Florián. „Vý-
borným pomocníkem je palubní počítač, 
ve kterém se mohu podívat do historie 
závad vozidla. Tedy nejen kdy jsem měl 
sám nějaké problémy, ale s čím se potý-
kali například kolegové. Mám tak doko-
nalý přehled, podobně jako kolegové, jak 
lokomotiva funguje, což je patrně asi ten 
největší přínos,“ vysvětluje strojvedoucí.

Textil místo koženky
A co ocení na modernizované soupravě 
cestující? Určitě nové textilní potahy na 
sedačkách, které už v zimě nestudí a v lé-
tě nelepí jako původní koženkové. Navíc 
teď mají k dispozici moderní informační 
systém znázorňující jméno příští stanice 
či zastávky. „Jezdíme ke všem spěšným 
vlakům spojujícím Ostravu s Jeseníkem, 
kde jsou nasazeny modernizované sou-
pravy. Chceme, aby se naši zakazníci při 
přestupu na malý vlak cítili stejně dobře 
jako ve velkém vlaku, kterým právě při-
jeli,“ vysvětluje vrchní přednosta DKV 
Olomouc Dušan Tylich, který díky své 
funkci vlastně také patří mezi naše lidi 
na Osoblažce. mARTiN hARáK

nátěr. „Lokomotiva byla navíc osazena 
ekologickým a úsporným vznětovým 
šestiválcovým motorem Tedom M1.2C 
M640S namísto původního těžkého mo-
toru ČKD 12V 170 DR. Nový šestiválec má 
až o padesát procent nižší spotřebu, byť 
je výkonově takřka shodný s tím původ-
ním, který se mimochodem používal 
i do starých motorových vozů řady 830,“ 
informuje Jan Žídek.

Strojvedoucí si na nové stanoviště 
rychle zvykli.  

Hlavní výhodou zmodernizované loko-
motivy je nový ekologický motor.  

vozidlového parku by tedy nebyly eko-
nomické. Kromě toho dvě lokomotivy 916 
a 917 dnes slouží jen jako zdroj na ná-
hradní díly.

Strojvedoucí si zvykají  
na tlačítko bdělosti
Na úzkokolejné Osoblažce se pravidelně 
střídají čtyři strojvedoucí 365 dní v roce. 
Jeden z nich, Marek Florián, potvrzuje 
naprostou spokojenost s modernizova-
nou lokomotivou. „Obsluha stroje 913 je 
naprosto bezproblémová a hlavně výraz-
ně tišší než u jeho sourozenců se starými 
motory. Na těch se ostatně pořád něco 
spravovalo a nebylo výjimkou, že jsme 
zůstali stát někde na trati kvůli špatné-
mu chlazení nebo mazání. To nyní zcela 
odpadlo. Vytratil se i typický zápach po 
naftě a oleji a stanoviště je na úrovni 
dnešní doby,“ libuje si.

Na obou stanovištích stroje 913 najde-
me moderní sofistikované pracoviště 
vybavené palubním počítačem a moder-

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090

12 za   poznán ím




