
propagace měst

Řešíme stížnosti,  
abychom byli nejlepší
Každý podnět, který přijde  
do Českých drah, podrobně 
zkoumá profesionální tým.
 straNa 3

Dopravní sál v Brně  
s novým kolejištěm
DVI modernizoval technická  
zařízení, která slouží pro výuku 
zaměstnanců v řízení provozu.  
 straNa 2

czech raildays  
počtrnácté v ostravě
Mezinárodní veletrh kolejových 
vozidel přilákal zaslouženou  
pozornost odborné veřejnosti.  
 straNa 8
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sloupek

mít svůj vlak se stalo 
pro města prestiží
Myšlenka nabídnout plochu nových 
vozidel, pořizovaných za podpory 
evropských peněz, k propagaci měst 
a míst na Vysočině vznikla v říjnu 
2011. Tedy krátce po nasazení prv-
ního vozu Regio-Shuttle RS1 do pro-
vozu s cestujícími. Pravda, cesta od 
nápadu k jeho realizaci byla dlouhá 
a krkolomná, protože podmínky na-
sazení a počet vozidel se v průběhu 

uskutečňování projektu měnily. 
Nicméně povedlo se a prvních šest 
RegioSpiderů, každý ozdobený ori-
ginálním polepem, vyjelo na tratě. 
Protože jsou vozidla rozdělena do 
několika provozních skupin, každé 
z měst si mohlo vybrat vozidlo po-
dle toho, zda má zajíždět do jejich 
stanice, nebo propagovat město 
v jiných částech Vysočiny. Pro první 
variantu se rozhodla většina, ale 
Chotěboř a Jaroměřice si vybraly 
vozy, které tam nejsou nasazovány. 
Zatímco v Chotěboři jezdí jen Regio-
Spidery s polepy jiných měst, v Jaro-
měřicích je neuvidíte vůbec. 

Polepené vlaky brázdí pouze Vy-
sočinu, ale pokud se vyhoví všem 
právním, smluvním a administra-
tivním podmínkám, není problém 
rozšířit jízdy RegioSpiderů i za hra-
nice našeho kraje. Mít „svůj“ vlak se 
stalo pro města prestiží. Již pár dní 
po slavnostním předání se přihlásili 
další zájemci. Z finančního hlediska 
jde o několik desítek tisíc korun za 
výrobu a instalaci jednoho polepu, 
které provádí společnost Railre-
klam. A který vlak z oné šestice je 
nejhezčí? Tak to je otázka do prani-
ce. Co hodnotitel, to názor. Ostat-
ně – navštivte Vysočinu vlakem 
a přesvědčte se sami na vlastní oči, 
jak to našim RegioSpiderům sluší. 

Takhle veselo už v Havlíčkově Brodě 
dlouho nebylo. České dráhy tu to-
tiž ve spolupráci s krajem 8. červ-

na představily své regionální vlaky se 
spe ciálními polepy. Šestice RegioSpiderů 
nyní jezdí s grafickými motivy a prvky, 
které se vážou ke konkrétnímu městu na 
Vysočině. První třívozový konvoj směřo-
val do Chotěboře, Bystřice nad Pernštej-
nem a následně Velkého Meziříčí, druhý 
pak jižním směrem do krajského hlav-
ního města Jihlavy, Náměště nad Osla-
vou a Jaroměřic nad Rokytnou. 

grafické návrhy si zadala města
Sama města si motivy a grafické návrhy 
zadala a financovala. Například jihlav-
ský vůz má evokovat zdravé životní pro-
středí v podobě namalovaných siluet 
stromů. Navíc propaguje tamní zoolo-
gickou zahradu. Velkomeziříčský polep 
zase láká na cykloturistiku a lyžování. 
Náměšťští se rozhodli pro celoplošný 

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
na realizaci podíleli. Odměnou jsou 
krásné polepy a stovky nadšených lidí, 
kteří se přišli podívat nebo se rovnou 
svézt spojenými soupravami po kraji. 
Každé město uspořádalo po příjezdu svůj 
speciální program. Například v Chotě-
boři předvedly svůj program mažoretky 
a břišní tanečnice, v Jihlavě si mohly ne-
chat děti namalovat na tváře libovolné 
motivy zručnými kreslířkami a k tomu 
si ještě zatancovat a zasoutěžit o ceny od 
Českých drah. Ve Velkém Meziříčí byla 
možnost svézt se na historické drezíně. 
V Bystřici nad Pernštejnem zaujala mód-
ní přehlídka a v Náměšti nad Oslavou 
lidem vyhrávala dechová hudba,“ ko-
mentovala veselou sobotu na Vysočině. 
 martiN harák
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nových RegioSpiderů nebyl nic jednodu-
chého. „Vozidla se nám podařilo získat 
jak díky Českým drahám, tak evropským 
fondům. Motoráky ve slušivých pole-
pech určitě upoutají pozornost nejen 
místních, ale i návštěvníků kraje. Pole-
pům jsem původně moc nefandil, nic-
méně současná podoba mě velmi mile 
potěšila a oceňuji decentní provedení,“ 
řekl hejtman Běhounek.

 
oslava na šest způsobů
Náměstek Joukl hejtmana doplnil, že vozy 
nyní fungují jako reklama na kraj. „Jeden 
motorový vůz představuje řádově okolo 
osmi až deseti billboardů a navíc ještě 
pojízdných. Jsem přesvědčen, že se ča-
sem přidají i další města v  kraji,“ dodal. 
Ředitelka Krajského centra osob ní do-
pravy Jihlava Lenka Horáková k tomu 
uvedla, že polep šesti motorových vozů 
byl asi jeden z logisticky nejobtížnějších 
projektů za poslední léta.

Druhou červnovou sobotu zažila Vysočina pestrobarevný rej na kolejích. Motorové vozy Českých 
drah Regio-Shuttle RS1, známé pod názvem RegioSpider, se totiž v Havlíčkově Brodě představily 
v šestici nových, velmi výrazných polepů. Nátěry mají prezentovat konkrétní města v regionu. 
V rámci slavnosti se třívozové soupravy rozjely ukázat na tratě do různých částí Vysočiny.

polep s fotografií tamního zámku s jed-
noduchým a výstižným sloganem „U nás 
je hezky, přijeďte se podívat“. Zástupci 
měst si ale také vybírali i konkrétní vozy, 
na které jejich polepy přijdou.

„Samotné polepy, z nichž některé byly 
graficky náročné, protože zasahují i do 
bočních skel, prováděla externí firma 
přímo u nás v depu. Každý vůz polepova-
li tři až čtyři lidé vždy jeden a půl dne,“ 
vysvětlil přednosta havlíčkobrodské Pro-
vozní jednotky DKV Brno Petr Balliš. Do-
dal, že jedinou komplikací bylo pečlivé 
naplánování eventuální rezervní soupra-
vy, protože se polepovaly dva stroje najed-
nou. „Máme turnusováno jedenáct vozi-
del RegioSpider a případná záloha by tak 
musela být vystavena z jiné lokomotivní 
řady. K tomu ale naštěstí nedošlo.“

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek, který se prezentační akce zúčastnil 
se svým náměstkem pro dopravu Libo-
rem Jouklem, připomenul, že nákup 

Fotografie, grafické návrhy polepů a video  
najdete na stránkách zeleznicar.cd.cz.

lenka 
horáková
ředitelka  
KCOD Jihlava

Šablony pro úřední tiskoviny 
získaly korporátní vzhled

Jednotný vizuální styl, firemní iden-
tita, korporátní design. To vše jsou 
termíny, které se používají na marke- 

     tingových odděleních důležitých spo-
lečností. České dráhy věnují budování 
své firemní identity velkou pozornost. 
Výsledkem této snahy nejsou jen změny 
v barevném řešení vozidel, ale také ve 
zdánlivé maličkosti – ve sjednoceném 
vzhledu obchodních a úřední tiskovin, 
označovaných odborně merkantilní. 

Přeloženo do češtiny to znamená, že 
všechny písemnosti zpracované zaměst-
nanci Českých drah – včetně vrcholných 
manažerů (!) – musí dodržovat přesná 
pravidla. Jejich dodržování je celkem 
snadné. Odbor marketingu a komunika-
ce totiž vytvořil rozsáhlou databázi elek-
tronických šablon, které jsou všem za-
městnancům k dispozici na centrálním 
úložišti podnikové sítě intranet.

Název stanice dokáže  
snadno zamotat hlavu 
Cedule se jménem nádraží může 
být problémem jak pro politika, 
tak pro grafika.

vNitŘNí DvoustraNa 6–7

Pestrobarevné polepy
pro RegioSpidery na Vysočině

stolní kalendář ČD 2014 
...i vy můžete být jeho tvůrcem

Fotíte, šotíte? Nenechte si své úlovky jen pro sebe!
Staňte se spoluautorem stolního kalendáře Českých drah 
a získejte honorář 500 Kč za každou uveřejněnou fotografii.  

Soutěž prodloužena do 31. 7. 2013.
kalendar2014.cd.cz

Chotěboř

Jihlava

Náměšť nad Oslavou

Bystřice nad Pernštejnem

Velké Meziříčí

Jaroměřice
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Řešení výukového kolejiště rcv Brno

z p r av o D a j s t v í

V  souvislosti s modernizací želez-
ničních koridorů v České republi-
ce dochází k postupnému vybavo-

vání těchto tratí digitální technologií 
GSM-R. Technologie GSM-R je meziná-
rodní standard bezdrátové komunikace 
pro železniční dopravu a v rámci intero-
perability byla zvolena pro členské státy 
Evropské unie.

projekt se týká necelých osmi 
stovek vozidel ČD a ČD cargo
Aby měla GSM-R vůbec smysl, je ne-
zbytně nutné, aby bylo co nejvíce že-
lezničních kolejových vozidel, která 
se na takto vybavených tratích pohy-
bují, osazeno digitálními radiostanice-
mi GSM-R. Díky této technologii spolu 
mohou komunikovat dispečer a strojve-
doucí nejen tuzemských, ale i ostatních 
evropských dopravců. Po pilotním pro-
jektu, v jehož rámci bylo vybaveno prv-
ních 106 vozidel těmito radiostanice-

Vybavujeme hnací vozidla radiostanicemi 

K aždý zkušený výpravčí, dispečer, 
signalista či hradlář dobře ví, že 
když zabezpečovací zařízení fungu-

je jak má, je jeho obsluha do značné míry 
rutinou. Pověstný chléb se začne lámat 
ve chvíli, když nastanou poruchy nebo 
neobvyklé stavy, které vyžadují nestan-
dardní obsluhu. Přestože se v reálném 
provozu objevují poměrně hojně, nacvi-
čit si je „naostro“ je takřka nemožné – už 
jen s ohledem na bezpečnost a pravidel-
nost. Proto se budují specializovaná zaří-
zení umožňující si bez stresu vyzkoušet, 
co se děje ve chvíli, když selže technika 
a zodpovědnost za bezpečnost padá na 
lidská bedra. DVI využívá k tomuto účelu 
dopravní sál, který je součástí Regionál-
ního centra vzdělávání (RCV) v budově 
brněnského hlavního nádraží. Po více 
než čtyřiceti letech fungování již však 
nevyhovoval dnešním nárokům, a proto 
prošel radikálním omlazením.

původní technické zařízení 
pocházelo z roku 1969
„Na počátku úvah, které nakonec vedly 
k tak rozsáhlé modernizaci, byla skuteč-
nost, že nové technologie vtrhly na čes-
ké koleje a že DVI musí při svých školi-
cích aktivitách udržovat krok s reálnou 

v červenci a srpnu  
s jízdenkou na léto
Pro své zákazníky připravily České 
dráhy výhodnou nabídku na letní 
cestování po celé republice. Obchod-
ní nabídka Jízdenka na léto platí  
14 po sobě jdoucích dnů ve druhé tří-
dě všech vlaků Českých drah a stojí 
1 190 korun, respektive 990 korun 
pro držitele In-karty (ne však služeb-
ní!) nebo karty ISIC. Speciální nabíd-
ku lze využít v období od 1. červen-
ce do 31. srpna. Jízdenku na léto je 
možné koupit pouze u pokladní pře-
pážky Českých drah. V případě, že 
zákazník zaplatí prostřednictvím 
elektronické peněženky na In-kartě 
(EPIK), vrátí se mu na jeho účet bo-
nus ve výši 3 procent z ceny jízdenky. 

Platnost jízdenek s prvním dnem 
platnosti 19.–30. srpna se postupně 
zkracuje tak, aby poslední den plat-
nosti byl 31. srpna, přičemž cena 
jízdenky se nesnižuje! Jízdenka na 
léto není přenosná, je na ní uvedeno 
jméno a příjmení cestujícího. Při 
kontrole jízdních dokladů se proto 
cestující prokáže vlakovému perso-
nálu touto jízdenkou a jakýmkoli 
platným průkazem s fotografií 
a jménem (občanský průkaz, řidič-
ský průkaz a podobně). V případě 
zlevněné varianty za 990 korun 
předloží cestující spolu s jízdenkou 
In-kartu nebo kartu ISIC.

místenka do pendolina 
je přes eshop zdarma
V období od 1. července do 31. srpna 
lze využít i další slevy Českých drah. 
Při nákupu jízdenky v eShopu totiž 
získá zákazník ČD automaticky mís-
tenku do Pendolina zdarma. V po-
kladně nebo v jízdenkovém automa-
tu ho místenka na jakýkoli úsek cesty 
Pendolinem vyjde na 35 korun. V pří-
padě kombinace ramen Ostrava – 
Praha a Praha – Františkovy Lázně 
pak u pokladny zaplatí za místenku 
dohromady 70 korun. V eShopu ji 
i v tomto případě dostane zdarma. 
Pozor, obchodní nabídku nelze kom-
binovat s režijní průkazkou!

Akce platí pro druhou vozovou tří-
du a je časově omezená na letní mě-
síce, kdy kvůli dovoleným tradičně 
klesá zájem o cestování po republi-
ce. Předprodej začal 15. června. „Vý-
let spoji SuperCity Pendolino na 

Moravu, do hlavního města nebo 
do Františkových Lázní je určitě pří-
jemnou alternativou rodinných vý-
letů autem,“ říká Jiří Ješeta, ředitel 
Odboru dálkové a mezinárodní do-
pravy ČD. „Zejména když je na palu-
bě bistro, zvláštní místa pro rodiny 
s dětmi a cestu si můžete zkrátit 
stolní hrou Elfíkova cesta nebo po-
slechem hudby přes palubní portál.“

Zákazníci první třídy na trase 
Praha – Bohumín mohou mezi vy-
branými stanicemi využít tzv. glo-
bální cenu. Stačí si zakoupit jízden-
ku do Pendolina přes eShop nebo 
TeleTiket aspoň s třídenním předsti-
hem. Podrobnosti najdete na strán-
kách www.cd.cz. (tis)

NaBízíme

moDerNizace. Už několik týdnů slouží dopravní sál DVI v omlazené podobě. Výuka je tak profesionálnější. FOTO autor

Dopravní sál Regionálního centra vzdělávání Dopravního vzdělávacího institutu v Brně prošel 
v průběhu předchozích čtyř měsíců rozsáhlou modernizací. Původní analogové kolejiště nahradil 
zcela nový digitální systém, který umožňuje věrnou simulaci řízení provozu několika druhy 
zabezpečovacích zařízení. DVI tak nyní disponuje možností školit dopravní zaměstnance díky 
komplexní výukové technice zvládající i navození poruchových stavů. 

mi, zvítězila ČD - Telematika i ve ve- 
řejné zakázce na vybavení 600 hnacích 
vozidel Českých drah a 197 hnacích vozi-
del společnosti ČD Cargo.

Z těchto téměř 800 vozidel pak bylo 
257 vybaveno radiostanicemi s malou 
ovládací skříňkou a 540 radiostanicemi 
s velkým 10" ovládacím displejem, kte-
rý umožňuje komfortní ovládání radio-
stanice a další využití jako například 
zobrazení jízdního řádu aj. Montáže by-
ly prováděny nejen zaměstnanci ČD-T, 
ale i zaměstnanci obou dodavatelů ra-
diostanic. Zatímco montáže pro společ-
nost ČD Cargo probíhaly pouze na třech 
místech a týkaly se osmi řad hnacích 
vozidel, montáže pro České dráhy se re-
alizovaly na téměř dvaceti místech na 
22 řadách hnacích vozidel. 

montáže jsme zvládli v termínu
To samozřejmě kladlo značné nároky 
na organizaci práce, logistiku radiosta-

Dopravní sál DVI v Brně
představil nejen nové kolejiště

Díky technologii GSM-R je železniční 
doprava bezpečnější.  FOTO václav ruBeš

nic včetně drobného instalačního ma-
teriálu a koordinaci při přistavování 
vozidel na místo realizace montáží. Dí-
ky dobré spolupráci mezi odpovědnými 
zaměstnanci z jednotlivých dep a mon-
tážními pracovníky se nám podařilo 
celé dílo zdárně dokončit a předat v pře-
dem stanoveném termínu.

Technický pokrok jde ovšem nezadr-
žitelně kupředu. To platí samozřejmě 
i v technologiích používaných k obsluze 
a řízení železniční dopravy. Naše spo-
lečnost ČD - Telematika si pokládá za 
čest, že se mohla zúčastnit takto důle-
žitého projektu, který výrazně pomáhá 
zvyšovat bezpečnost provozu na želez-
nici, což jistě ocení jak dopravci, tak 
jejich cestující. (čdt)

INZERCE

www.unicontrols.cz

TCN-GW

s námi 
spojujete 
soupravy

tady nezpůsobíte při chybném 
rozhodnutí škody za miliony
Přes všechny superlativy a technické 
vychytávky by však byl dopravní sál jen 
značně sofistikovaným (skutečné postu-
py stavění cest) a velmi drahým (několik 
stovek tisíc korun) modelovým kolejiš-
těm. Cíl investice je však mnohem vyšší. 
„Umíme simulovat různé závady nebo 
netypické stavy všech zastoupených za-
bezpečovacích zařízení. Ty vyžadují od 
obsluhujících zaměstnanců správné 
postupy dle dopravních předpisů. Zaří-
zení proto například umí reagovat na 
využití nouzových závěrů jízdních cest 
nebo dovolení jízdy na přivolávací ná-
věst, takzvanou přivolávačku. Velkou 
devízou je přitom beztrestnost za případ-
né nesprávné řešení situace, protože ta-
dy nejde o životy a milionové škody,“ říká 
generální ředitel DVI Jan Bitter. 

Brněnským dopravním sálem společ-
nosti DVI se tak dopravákům otevírá 
možnost naučit se správně reagovat na 
neoblíbené a stresující okamžiky bez 
hrozby fatálního omylu v naprostém kli-
du, během konzultace se zkušenými lek-
tory – třeba i u šálku kávy. I tu totiž nabí-
zejí v Brně výbornou. Mohu to potvrdit 
z vlastní zkušenosti. václav ruBeš

železnicí. Rovněž doposud využívaná už 
čtyři desetiletí stará technika neslouži-
la zcela spolehlivě a staré kolejiště již 
mělo nejlepší léta za sebou. Zejména 
elektrická instalace vyžadovala časté 

opravy. Zabezpečovací technika ušla od 
roku 1969, kdy byl sál zprovozněn, velký 
kus cesty. Chtěli jsme proto nabídnout 
SŽDC možnost školit dopravní zaměst-
nance komplexně na různých typech 

1. Stanice Atava – elektromechanické zabezpečovací zařízení (výpravčí, signalista St. 1, signalista St. 2)

2. Mezilehlé hradlo poloautobloku Skalka (hradlář)

3. Mezilehlé hradlo poloautobloku Jedlová (hradlář)

4. Stanice Boubín – reléové zabezpečovací zařízení cestového typu (výpravčí)

5. Stanice Církvice – Typové elektrické stavědlo TEST (výpravčí)

6. Jednotné obslužné pracoviště (dispečer dálkového řízení celé tratě – obsluha z PC stanice Boubín)

Kolejiště v měřítku 1 : 87 (H0) má asi 100 metrů kolejí, 40 výhybek a 50 návěstidel.

zabezpečovacích zařízení od nejstarší 
elektromechaniky až po moderní Jed-
notné obslužné pracoviště,“ vysvětluje 
Jan Bitter, generální ředitel DVI důvody 
k rekonstrukci. 

změnilo se prakticky vše,  
co na první pohled nevidíte
Na první pohled se však v dopravním 
sále, vyjma novotou zářícího modelové-
ho kolejiště, téměř nic nezměnilo. Míst-
nosti stále vévodí rozměrný blok elektro-
mechaniky, čítající řídicí přístroj a dva 
závislé stavědlové, současně s dvěma 
pulty cestové reléovky a TESTu. Co je te-
dy nové? „Prakticky vše, co není vidět,“ 
usmívá se Libor Schmidt z brněnské spo-
lečnosti Marathon Model, která byla do- 
davatelem celé akce, a pokračuje: „Zcela 
nově vybudované kolejiště, byť zacho-
vávající původní rozměry a umístění, je 
kompletně digitalizováno. Nad jeho pro-
vozem dohlíží počítač se speciálně na-
psaným softwarem, který je jakýmsi 
tlumočníkem mezi povely ze všech typů 
zabezpečovacích zařízení a kolejištěm, 
které komunikuje výhradně digitálně.“ 

Ať už je tedy vlaková cesta stavěna po-
mocí hradlových závěrů a kliky na sta-
řičké elektromechanice nebo tlačítkem 
na mladší reléovce, modelovému kolejiš-
ti je vše „přeloženo“ do pochopitelných 
jedniček a nul. Tato komunikace je na-
opak přirozená pro Jednotné obslužné 
pracoviště, reálně ovládající elektronic-
ká stavědla (např. ESA od AŽD Praha), 
které je třetím zástupcem zabezpečova-
cích zařízení v dopravním sále. To bude 
zprovozněno v průběhu léta.
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ČD restaurant 
přichází s letním menu

Od 3. července nabídne společnost 
JLV v rámci projektu ČD Restaurant 
letní menu. Pochutnat si na něm 
můžete v mezinárodních spojích, 
D1 Expressech a vlacích SC Pendoli-
no. Menu, které připravili šéfkucha-
ři Jiří Král a Jaroslav Sapík, zahrnuje 
například bramborový krém s peče-
nými divokými žampiony, domácí 
lívance s jahodovou omáčkou se 
šlehačkou, kuřecí steak v paprikové 
marinádě s lilkem, šalotkou a opé-
kanými bramborami nebo těstovi-
nový salát. V letních dnech je na-
bídka rozšířena o piva s příchutí.

airport express jede 
na letiště častěji
Rostoucí zájem o přímé spojení 
centra Prahy s letištěm v Ruzyni 
vedl organizátory této linky, České 
dráhy, ROPID a Dopravní podnik  
hl. m. Prahy, k rozšíření počtu spo-
jů. Dopoledne od 9 do 14 hodin se 
interval Airport Expressu zkracuje 
z 30 na 20 minut. Autobusová linka 
zajišťuje přímé, komfortní a rychlé 
spojení hlavního nádraží s letištní-
mi Terminály 1 a 2. 

v Bubnech vzpomínali 
na židovské transporty

Nádraží v pražských Bubnech po-
sloužilo jako prostor pro výstavu 
Kadiš o holocaustu. Z této stanice 
totiž na podzim 1941 odjížděly prv-
ní židovské transporty, které nako-
nec zahrnuly 50 tisíc lidí. Výstava, 
která byla určena především pro 
školní skupiny, probíhala od 11. do 
18. června. Za České dráhy, které 
byly partnerem projektu, přišel ře-
ditel Odboru regionální dopravy 
Ivo Toman. Akci pořádal Památník 
ŠOA Praha ve spolupráci s centrem 
současného umění DOX.

posázavské linky se 
soutěží o vstupenky
Letošní Posázavské linky přinášejí 
cestujícím novinku v podobě soutě-
že. Každý, kdo pošle číslo své jízden-
ky jako SMS na 900 11007, může 
vyhrát volnou vstupenku do Krá-
lovství železnic nebo na zámek Sta-
ré Hrady, dárkové balení piva Ferdi-
nand a drobné dárky pro děti. Parní 
vlaky pojedou 29. června, 6. čer-
vence, 17. a 31. srpna z Prahy-Bra-
níka přes Čerčany do Kácova.  
Během sezony je pro cestující při-
praven mimo jiné Tankový den 
v Lešanech. (hop, mn)

krátce

tÝm. Připomínkami se zabývají (zleva) Jarmila Němečková, Jiří Šponer, Dana 
Šlajerová, Jan Behro, Pavel Serňuk. Na snímku chybí jen Jaroslava Kotěborská. 

Snad každý z nás si někdy na něco 
stěžoval. Činí tak i zákazníci Čes-
kých drah, někdy oprávněně, jindy 

je problém třeba ve správci infrastruk-
tury nebo prostě v počasí. Vyřizování 
došlých stížností v ČD padá na bedra 
oddělení zákaznické péče Odboru 
obchodu a produktů, které vede  
Jarmila Němečková. Když jsme ji 
oslovili se žádostí o rozhovor, zdů-
raznila, že týmová práce musí mít 
i týmovou prezentaci. Rádi jsme jí 
vyhověli. Z tohoto důvodu na naše 
otázky odpovídali: Jarmila Němečko-
vá (JN), Dana Šlajerová (DŠ), Jaroslava 
Kotěborská (JK), Jan Behro (JB), Jiří 
Šponer (JŠ) a Pavel Serňuk (PS). 

jakými cestami se stížnosti, podně-
ty a návrhy cestujících dostávají 
do vašich rukou? 
JB: Existují tři komunikační kanály, 
které se sbíhají v jednom specializo-
vaném systému, s nímž náš tým pra-
cuje. Primárně jde o elektronickou 
komunikaci prostřednictvím kon-
taktního formuláře na webových 
stránkách Českých drah nebo pří-
mo e-mailem. Další možností, využíva-
nou především starší generací, je klasic-
ká písemná korespondence, a konečně 
zákaznická telefonní linka Kontaktního 
centra. Elektronická komunikace však 
jasně dominuje s vy užitím přes 89 pro-
cent. Telefonická linka slouží asi osmi 
procentům cestujících a funguje faktic-
ky jako Helpdesk, tedy přijímá podněty 
od cestujících, kteří většinou ještě neo-
pustili vlak nebo nádraží.  

každého jistě zajímá, jak konkrétní 
dotazy řešíte. Není přece v lidských 
silách vědět, proč se to a to stalo na 
druhém konci republiky v regionál-
ním vlaku...  
JŠ: Každý z členů týmu je specializován 
na určitý typ stížností. Například já ře-
ším problematiku vozidlového parku, 
strojvedoucích a dostávají se ke mně zpra-
vidla dotazy technického typu. V rámci 
maximální objektivity požádám o vy-
jádření vedoucího pracovníka, do jehož 
kompetence stížnost spadá, například 
ředitele KCOD, VDOD nebo přednostu 
stanice. Ti provádějí šetření po své li-
nii. My mezitím pokračujeme vlastním 
šetřením, při kterém využíváme napří-
klad dostupné záznamy z elektronických 
aplikací, výsledky odborné kontroly, 
průzkumy spokojenosti, příslušné před-
pisy a směrnice.

jak postupujete, když dojdete k roz-
porným výsledkům? Například podle 
vás je stížnost oprávněná, ale nadří-
zení stojí za postupem svých provoz-
ních zaměstnanců.
PS: To se samozřejmě může stát. Pak 
přichází na řadu další prošetření. Už jen 
samotný fakt, že se problémem opako-
vaně zabýváme a nejsme ochotni ho 

Není člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. O pravdivosti tohoto rčení ví až moc dobře tým 
zákaznického servisu Českých drah, do jehož rukou se dostanou všechny podněty a stížnosti  
od cestujících. Tým ročně řeší několik tisíc připomínek, ale i více než tisícovku pozitivních zpráv 
a pochval. Jak tenká je hranice mezi spokojeným zákazníkem a člověkem, jemuž pohled na 
železnici pokazila zdánlivá banalita, přitom poznávají každý den.

F
O

TO
 a

u
t

o
r

„zamést pod koberec“, vede dotčené 
zaměstnance se k situaci vrátit detail-
něji a zapřemýšlet, jestli bylo vše oprav-
du tak, jak uvedli v prvním kole šetření. 
Pokud ani poté nedojdeme ke konsen-
su, řešíme problematiku na vyšší orga-
nizační úrovni. Ještě se nestalo, aby-
chom v oprávněném případě společně 
nenašli systémové řešení. Například 
změnou technologie práce nebo předpi-
sových ustanovení. 

→ Pokračování ze strany 1

i nepříjemná informace rychle, nevní-
má ji tak negativně, jako když nabude 
dojmu nezájmu o svoji osobu. 

JB: Stále více si uvědomujeme, jak je pro 
nás včasnost jízdy vlaku důležitá. Stě-
žovatelé totiž většinou uvádějí, že po-
kud vlak jede včas, přehlédnou i případ-
ný nedostatek v jiném segmentu služby, 
například vyšší obsazenost spoje či ser-
vis personálu.

ším a také na něj přicházejí stovky po-
zitivních ohlasů. Na jednu stranu při-

chází výrazně nižší část stížností na 
kvalitu vozidlového parku v porovnání 
s dobou před několika málo lety, na 
druhou stranu některým cestujícím 
přestávají vyhovovat třeba vlaky ty-
pu City Elefant. Některým vadí, že 
je v těchto jednotkách příliš jasné 
osvětlení, další zase kritizují nedo-
statek místa pro zavazadla, tvrdost 
sedadel nebo jejich šíři. Jako s jíd-
lem roste chuť, tak i s nákupem 
nových vozů a jednotek rostou in-

dividuální nároky.  

PS: Hodně frekventované je i slovo pocit. 
Jsme srovnáváni s konkurencí, a to i na 
tratích, kde zatím jiní dopravci nejezdí. 
Někteří stěžovatelé jsou třeba přesvěd-
čeni, že s jiným dopravcem by byla pře-
prava lepší, byť záhy přiznávají, že své 
domněnky nemají podložené reálnou 
zkušeností. 

Není vaše práce příliš depresivní?
DŠ: Tak to určitě není. Počet pozitivních 
ohlasů nám narostl ve srovnání s před-
chozím obdobím o více než dvojnásobek. 
Jsme chváleni prakticky za každý seg-
ment služeb počínaje čistotou, novými 
vozidly přes profesionální a vstřícný per-
sonál až po zmiňovaný eShop. Nezřídka 
se stává, že stížnost se s pochvalou pro-
líná a zákazník je v podstatě spokojen 
a nepožaduje žádnou kompenzaci nebo 
řešení, pouze zasílá námět ke zlepšení. 
Tyto postřehy jsou velmi přínosné, pro-
tože jsme upozorněni na něco, co může 
vadit i dalším cestujícím. U některých 
stížností smekáme nad projevem pisa-
tele, u jiných se pozastavíme i pobavíme 
nad požadavky pisatelů.

PS: Opravdu jsem se zasmál, když se mi 
na stůl dostala stížnost paní, která si stě-
žovala, že strojvedoucí vyhlížející z okna 
stanoviště v desetistupňovém mrazu měl 
příliš barevného kulicha. Prý to v jejích 
očích degradovalo společnost ČD.

jak se na vás dívají lidé z provozu?
JN: Někteří mají pocit, že se jich vůbec ne-
zastáváme. Že přiznáváme chybu, kterou 
vlastně neudělali nebo za ni nemohou, 
neboť postupovali přesně podle předpisů. 
Ale pouze o tom to není. Zaměstnanec ČD 
jako profesionál má v rámci nastavených 
mantinelů využít všechny možnosti, jak 
situaci v dané chvíli řešit. Pokud zjistíme, 
že neměl možnost volby, zákazníkovi zjiš-
tění této skutečnosti samozřejmě sdělíme 
a interně projednáme možnou úpravu 
technologických postupů nebo předpisů. 
Přesto jsme často považováni za arbitry 
a ty, kdo by měli hledat pravdu. My ale 
nejsme hledači pravdy, jen se snažíme 
objektivně posoudit danou událost a najít 
správně řešení, které v budoucnu může 
pomoci i dalším zaměstnancům při jejich 
nelehké práci. václav ruBeš

kde přesně vzory pro obchodní 
korespondenci najdete
A jak mají tedy zaměstnanci ČD při po-
užívání elektronických šablon pro ob-
chodní korespondenci postupovat? „Je to 
opravdu jednoduché, stačí si na domov-
ské stránce e-mailového klienta Lotus 
Notes otevřít záložku Dokumenty, kde 
jsou všechny šablony rozděleny do ně-
kolika skupin. Další možností je pod-
stránka Informační zdroje intranetu, 
kde jsou v aplikacích šablony dokumentů 
také dostupné. Lze využít také tento pří-
mý odkaz http://albatros.cd.cz/dokumen-
ty/doctempl.nsf. K dispozici je řada in-
teraktivních vzorů počínaje dopisy pro 
vnější i vnitřní korespondenci přes ma-
teriály pro jednání dozorčí rady nebo 
představenstva až po šablony prezentací 
nebo spisových obalníků. Připraveny 
jsou pro uživatele jak starších verzí kan-

Šablony pro úřední tiskoviny získaly korporátní vzhled
s pomocí šablon je pak možné nejen tisk-
nout, ale i posílat jako přílohy e-mailo-
vých zpráv. Nejen pro úplné novice je 
k šablonám přiložen i srozumitelný ma-
nuál, jak s nimi nakládat a za jakých 
podmínek jsou povoleny úpravy.

Nápady na úpravy šablony 
nepoužívejte, ale nahlaste je
Nejednoho zaměstnance jistě napadne 
otázka, proč se vůbec tyto šablony mají 
používat. „Jednotný vzhled merkantil-
ních tiskovin představuje důležitý prvek 
vizuální prezentace společnosti. Slovo 
jednotný je prvořadého významu a jaká-
koli úprava šablony, zejména zásah do 
vizuální podoby, je proto zakázána, ne-
boť hrozí nedodržení jednotného vizu-
álního stylu společnosti,“ varuje Šárka 
Bérová, manažerka korporátní identity 
Českých drah. Styl, který marketingoví 
specialisté vytvářeli a ladili více než rok 
a půl, nesmí být svévolně měněn, ani 

celářského softwaru MS Word, tak i pro 
verze 2007 a vyšší,“ říká Martin Vosecký 
z Odboru marketingu a komunikace ČD. 

Jedinou podmínkou pro korektní 
funkci šablon je správné nastavení kan-

celářského programu. „Je nutné mít za-
pnutý skrytý text a povolit makra, jinak 
se uživateli nezobrazí všechny potřebné 
funkcionality pro editaci textu,“ dodává 
Martin Vosecký. Dokumenty zpracované 

když uživatel považuje své úpravy za 
kreativnější. To ale neznamená, že od-
borníci na marketing neslyší na opod-
statněné návrhy ke změnám. „Jsme při-
praveni zohlednit připomínky a nápady 
k funkčnosti a uživatelské přívětivosti. 
Neakceptovatelné jsou však jakékoli 
změny typů písma, barevnosti, loga a do-
plňkových prvků, což jsou v tomto pří-
padě vodorovné linie,“ upozorňuje ma-
nažerka korporátní identity. 

Jakkoli se může zdát problematika jed-
notných vzorů obchodních a úředních 
tiskovin společnosti České dráhy nedů-
ležitá, odborníci tento názor rozhodně 
vyvracejí. „Pravidla korporátní identity 
je nutné vnímat jako celek. Nejsou to jen 
lokomotivy a vozy, ale i takové maličkos-
ti jako písmo firmě pomáhají vytvářet 
nezaměnitelný jednotný styl. A ten by si 
měli vzít za svůj všichni zaměstnanci 
naší společnosti,“ uzavírá Šárka Bérová.

 václav ruBeš

Počet kladných ohlasů
narostl na více než dvojnásobek 

která skupina stížností je v poslední 
době nejfrekventovanější? 
JN: Zatímco se nám takřka přestal obje-
vovat dřívější evergreen v podobě stížnos-
tí na čistotu a kvalitu vlakových souprav, 
v současnosti jsou to určitě zpoždění 
a ztráty přípoje. S tím souvisí naše schop-
nost využít všech technologií, kterými 
disponují České dráhy i Správa želez-
niční dopravní cesty k včasnému a do-
statečnému informování cestujících. 
Pokud se totiž k zákazníkům dostane 

jsou naši zákazníci spokojenější než  
v minulosti? Nebo jsou náročnější?
JK: Mohli bychom říci, že oboje. Ročně 
řešíme několik tisíc stížností. V absolut-
ních číslech to znamená, že si stěžuje asi 
pět cestujících na sto tisíc přepravených 
osob. Meziročně dochází k nárůstu, přes-
tože roste kvalita a rozsah služeb. Napří-
klad při spuštění nového prodejního 
kanálu eShop lidé zasílali připomínky až 
do chvíle, než se s novým systémem sžili. 
Dnes patří tento systém k nejúspěšněj-

doplňkové služby a kapacita výdejen 2  %

jízdní řády 8  %

podmínky přepravy, jízdné 15  %

bezpečnost přepravy 2  %

audiovizuální informační systém 2  %

nesouhlas s vyřízením stížnosti 2  %

stav souprav 11  %

stav odbavovacích prostor 3  %

zpoždění, ztráta přípoje 20  % náhradní autobusová přeprava 3  %

vnitřní záležitosti ČD 2  %pokladní přepážky, kontaktní centra 9  %

další zaměstnanci ČD 5  %

vlakový doprovod 13  %
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Mezinárodní setkání modelářů v Krušných horách

Devět odborných zamyšlení 
pro internetový sborník

Nové poznatky stále více 
ovlivňují prosperitu každé 
firmy. Prostor pro vědecké 
publikace a odbornou diskuzi 
k problémům týkajícím se 
dopravy na železnici již 
od roku 1995 vytváří 
Vědeckotechnický sborník 
Českých drah, který vychází 
v elektronické podobě 
dvakrát ročně. Aktuální  
číslo bylo zveřejněno 
na konci května.

Vědeckotechnický sborník Českých 
drah není určen jen pro úzkou 
skupinu čtenářů, ale pro všech-

ny, kteří se zajímají, jak by věda mohla 
pomoci při řešení praktických problémů 
na železnici. Najdete ho na webových 
stránkách www.cd.cz v sekci O nás –  
– Tiskové centrum – Magazíny a perio-
dika. Třicáté páté číslo sborníku obsa-
huje devět příspěvků, jejichž anotace 
zde přinášíme.

1. Ing. Ondřej Černý, Ph.D., 
doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D., 
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., Ing. Pe-
tr Sýkora, Ing. Václav Lenoch – Experi-
mentální vozidlo s volně otáčivými ko-
ly pro rozchod 600 mm
Příspěvek se zabývá stavbou speciální-
ho experimentálního kolejového vozidla 
s volně otáčivými koly, které bude vy- 
užíváno pro výzkum v oblasti kolejových 
vozidel s tímto uspořádáním pohonu. 
Současným cílem je výzkum metodiky 
řízení kolejového vozidla s volně otáči-
vými koly, která jsou bezpřevodovkově 
poháněna trakčními synchronními mo-
tory s permanentními magnety, včetně 
elektrické výzbroje a bateriového systé-
mu napájení. Každý z použitých trakč-

ních synchronních motorů má vlastní 
střídač s řídicím systémem. 

2. Ing. Ivo Hruban, Ph.D., doc. Ing. 
Tatiana Molková, Ph.D. – Průzkumy 
kvality služeb při zpoždění v osobní 
železniční dopravě u ČD a ÖBB
Článek se zabývá požadavky cestujících 
na kvalitu služeb během zpoždění vlaků. 
Požadavky byly zjištěny na základě do-
tazníkového šetření provedeného ve sta-
nicích Brno hl. n. a Wien Westbahnhof. 
Článek dále srovnává požadavky cestují-
cích s právy cestujících na kompenzaci 
a odškodnění dle nařízení 1371/2007/ES. 

3. prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., 
Ing. Vladimír Tomandl, Ing. Ivan Vuku-
šič, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. – Vy-
brané metody modální analýzy uplat-
ňované na železniční infrastruktuře
Modální analýza je oblastí dynamiky, 
která má v oblasti diagnostiky strojních 
a stavebních konstrukcí nezastupitelný 
význam. Určením modálních charakte-
ristik dané konstrukce lze získat úplný 
dynamický popis konstrukční sestavy. 
Značná část problému spojených s nad-
měrným hlukem a vibracemi v okolí do-
pravních staveb souvisí s modálními 
vlastnosti stavební konstrukce dráhy. 

4. Ing. Michaela Škovranová – Vyhod-
nocení geometrických parametrů ko-
leje s podpražcovými podložkami
Práce hodnotí geometrické parametry ko-
leje s podpražcovými podložkami ve zku-
šebních úsecích tratě Havlíčkův Brod – 

Okrouhlice a ve stanici Planá nad Lužnicí. 
V práci je vyhodnoceno měření výškové 
polohy koleje přesnou nivelací a odchylky 
GPK naměřené měřicím vozem. V práci je 
vysloven závěr o vlivu podpražcových pod-
ložek na geometrické parametry koleje. 

5. Ing. Luboš Šperl – České dráhy – 
přehledné informace nad mapovým 
podkladem
Příspěvek popisuje způsob vizualizace 
reportů, které zobrazují přiřazení dat 
o počtu cestujících ke konkrétnímu vlaku 
či celé lince, popřípadě pro vybranou ka-
tegorii vlaků, na železniční síť, a to nejen 
ve formě tabulek, ale především graficky 
nad geografickým podkladem s využitím 
mapového serveru MapExpert.

6. Ing. Ondřej Štěpán – Posouzení roz-
sahu dopravní infrastruktury s ohle-
dem na výhledový rozsah dopravního 
provozu na trati Veselí nad Lužnicí – 
Jihlava – Havlíčkův Brod
Příspěvek je věnován výsledkům diplomo-
vé práce zaměřené na posouzení potřeb-
ného rozsahu infrastruktury s ohledem 
na výhledový rozsah provozu (provozní 
koncept) pomocí simulačního modelová-
ní. Cílem práce bylo navrhnout racionali-
zační opatření v oblasti železniční infra-
struktury a zjistit, zda pro výhledový 
rozsah provozu je infrastruktura dostaču-
jící. K ověření bylo využito simulačního 
modelu v SW Open Track.

7. Ing. David Švingr – Jízdní řády ČD 
v mobilním telefonu

Zatímco na „klasickém“ webu Českých 
drah je vyhledávač v jízdních řádech již 
zaběhlou a velmi užívanou službou, jeho 
mobilní verze je ještě novinkou. 

8. Ing. Vladimír Tomandl, Ing. Marek 
Pětioký, Ing. Petr Felgr, Ing. Oldřich 
Jirků – Posuzování subsystému Infra-
struktura dle TSI ve fázi projektu 
Na významné stavby železniční infra-
struktury ležící v transevropském že-
lezničním systému jsou kladeny krom 
vysokých architektonických, technic-
kých nebo technologických nároků také 
požadavky interoperability. Tyto poža-
davky jsou uvedeny, v závislosti na sub-
systému, v jednotlivých technických 
specifikacích pro interoperabilitu (TSI). 
Tento příspěvek uvádí zkušenosti z pro-
cesu posuzování staveb spadajících do 
oblasti působnosti infrastrukturní TSI 
pro konvenční železniční systém a TSI 
týkající se osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a to z hlediska tech-
nických požadavků interoperability ve  
fázi projektu.

9. Martin Vnuk – 
Mobilní web Českých drah 
Mobilní web ČD (www.m.cd.cz) je tvořen 
z několika aplikací, které představují zá-
kladní strukturu služeb poskytovaných 
a využívaných na webu www.cd.cz. Ver-
ze webu je přizpůsobena pro zobrazení 
na mobilních zařízeních, které oproti 
např. stolnímu PC, resp. notebooku ma-
jí menší rozměr displeje, odlišné ovládá-
ní a chování. jaNa marková

Nosným projektem v modelové želez-
nici je modul junior s již desetiletou his-
torií reprezentovaný interoperabilními 
moduly v měřítku 1 : 87 (H0). Poslední 
vývoj modulu směřuje k provozní propo-
jitelnosti s dvoukolejnou platformou 
Märklin německých studentů. Skupina 
historiků a modelářů vydává původní 
čtyřjazyčný bulletin EURORAIL, který 
je distribuován elektronicky. Z posled-
ních vydání lze připomenout č. 11 věno-
vané unikátnímu mezinárodnímu se-
tkání parních lokomotiv řady 52 v DHV 
Lužná a číslo 12 věnované společnému 
jednání a výstavě v Kostelci nad Orlicí.

Jak na jednání informoval Lars Nau-
mann, více než 3 tisíce německých želez-
ničářů se věnuje dokumentaci dědictví 
dráhy, píší knihy, pečují o historická ko-
lejová vozidla, prostřednictvím spolků 
provozují muzea a s modely se účastní 
výstav a veletrhů. Od roku 1994 se orga-
nizují v drážní nadaci Bahn-Sozialwerk 

V krušnohorském městě Aue se 
4. května uskutečnilo již 11. zase-
dání mezinárodní technické komi-

se pro železniční dědictví a modelovou 
železnici Federace železničářů pro kultu-
ru a volný čas (FISAIC). Jednání proběhlo 
u příležitosti mezinárodní výstavy mo-
delové železnice v tamním kulturním 
domě na ploše o rozloze více než 700 m2. 

Dozvěděli jsme se o aktivitách 
německých železničářů
Za účasti zaměstnanců ČD, SŽDC, ně-
mecké společnost DB a francouzské SNCF 
byla na zasedání zhodnocena činnost 
v uplynulém období a naplánovány spo-
lečné aktivity na příští rok. Za německou 
stranu se jednání zúčastnil i nový před-
seda národní skupiny pro železniční dě-
dictví a modelovou železnici Lars Nau-
mann (DB Regio). Delegaci francouzské 
SNCF vedl víceprezident zemského svazu 
UAICF Pierre Lherbon. 

horské scenérie. Největší plochu (50,1 m2) 
zabral model kolejiště stanice Aue ve ve-
likosti H0 sestavený z 39 dílů, 587 metrů 
kolejí, 111 výhybek a 30 návěstidel. Na 
výstavu si našlo cestu na 5 tisíc spokoje-
ných návštěvníků. V rámci doprovodné-
ho programu nabídli němečtí hostitelé 
návštěvu železničního muzea ve Schwar-
zenbergu s jízdou parním vlakem taže-
ným parní lokomotivou řady 50.3616 a na 
postrku s Hektorem řady 107.018. Úchvat-
ným zážitkem byl přejezd po viaduktu 
v Markersbachu postaveném v roce 1888. 

A jaké další akce se plánují? Ještě letos 
(5. a 6. října) proběhne mezinárodní vý-
stava v severofrancouzském městě Ami-
ens/Longueau – u příležitosti oslav 170 let 
Severní dráhy z Paříže do Belgie. V Lon-
gueau se uskuteční i 12. zasedání meziná-
rodní technické komise pro železniční 
dědictví a modelovou železnici. Pro další 
roky se chystají výstavy v Bratislavě, Bu-
dapešti a Lipsku. romaN štěrBa

v kolik to jeDe? Jeden z odborných příspěvků v novém čísle Vědeckotechnického sborníku ČD se zabývá průzkumem kvality služeb při zpoždění. FOTO michal málek

(BSW). Skupina vydává také publikaci 
Bahn&Modell (Dráha a Model). V dubnu 
vyšlo již 29. číslo. Prestižním projektem 
je knižní řada Deutsche Eisenbahndi-
rektionen (Německá železniční ředitel-
ství). Pokračuje i projekt Sbírky železnič-
ních dokumentů. Přes nadaci BSW je 
získávána i podpora od Deutsche Bahn.

povedená výstava i parní jízda
Ve dnech 4.–12. května se v kulturním 
době v Aue rovněž uskutečnila meziná-
rodní výstava modelové železnice. Na 
ploše 700 m2 se představily drážní mode-
ly všech měřítek od 35 vystavovatelů (z to-
ho 20 Francouzů, 10 Němců a 5 Čechů). 
Z motivů dominovaly malebné krušno-

DoprovoDNÝ program. Delegáti se po jednání projeli parním vlakem po via-
duktu v Markersbachu pocházejícím z roku 1888. FOTO autor

poklady současných 
umělců na žižkově

Rozsáhlé prostory Nákladového 
nádraží Žižkov v Praze našly další 
uplatnění. Od 6. června do 15. září 
hostí haly fukcionalistické budovy 
výstavu moderního umění Prague 
Biennale 2013. Na šestém ročníku 
výstavy mohou návštěvníci zhléd-
nout díla sedmdesáti umělců z ce-
lého světa. Na své si přijdou obdi-
vovatelé nejen současné malby, ale 
také alternace umělců, kteří mají 
schopnost nechat se unést a potla-
čit logickou a intelektuální část 
myšlení. Ochuzeni nebudou ani mi-
lovníci nových fotografických smě-
rů. Obě výstavy jsou otevřené od 
úterý do neděle (od 11 do 18 ho-
din), přístup k nim je dobře značen 
stylizovanými směrovkami. Plné 
vstupné činí 200 korun, zlevněné je 
za 100 korun.

spolucestující  
podle tomáše křivky

Už jste někdy viděli svou tvář na vy-
stavené fotografii? Nyní máte šanci 
– tedy pokud jste někdy cestovali 
vlakem a padli jste do oka, přesněji 
do objektivu, mladému fotografovi 
Tomáši Křivkovi. Výstavu s názvem 
Spolucestující připravil ve spoluprá-
ci s královéhradeckým KCOD. Jeho 
barevné snímky si můžete prohléd-
nout v prostorách ČD centra ve sta-
nici Hradec Králové hlavní nádraží 
až do 31. července. 

Dny pro lidi dobré vůle  
s cyrilem a metodějem
Na Velehradě se 4. a 5. července ko-
nají Dny lidí dobré vůle. Letos bu-
dou ve znamení 1150. výročí pří-
chodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Nejmenší ná-
vštěvníci se pobaví na tradičním Ve-
lehradu dětem, mladí fotbalisté si 
zakopou pod vedením Antonína Pa-
nenky. Chybět nebude ani fotogra-
fický workshop, ruční přepisování 
Bible do Velehradského rukopisu 
a řada zajímavých výstav. V rámci 
Večera dobré vůle (4. července od 
19.30 h) se představí tři charitativní 
projekty, na které budete moci při-
spět přes mobilní telefon. Od ná-
draží ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště vás na Velehrad zavede 
červená turistická značka (cesta je 
dlouhá asi 5 km). České dráhy, které 
jsou partnerem akce, kvůli poutní-
kům posílí pravidelné spoje a zave-
dou i dva zvláštní vlaky. 
 (mn, hop, rub)
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5 Č D  c a r g o

P ři nedávných masivních zápla-
vách se podařilo zajistit dceřiné 
společnosti ČD Cargo náhradní 

odklonovou vozbu nákladní dopravy 
mimo postižené lokality. Provoz po 
pravém břehu Labe přes Liběchov byl 
sice zcela zastaven, ale trasa přes Kra-
lupy nad Vltavou, Lovosice a Ústí nad 
Labem do Děčína, ač v některých úse-
cích velmi silně redukována, byla vždy 
na omezenou dobu zprovozněna i pro 
vlaky ČD Cargo. 

zboží se dostalo k zákazníkovi
Nákladní doprava tak dostávala možnost 
přeprav hlavně v noční době po dobu 
zhruba pěti až šesti hodin v návaznosti 
na předávky německým smluvním part-
nerům. „Díky denně vedeným konfe-
renčním hovorům mezi dispečerským 
aparátem, Odborem plánování kapacit 
Generálního ředitelství ČD Cargo, Dis- 
postelle v Děčíně a dotčenými provoz-

Nákladní vlaky se při jarních povodních nezastavily
Kladno a dále přes Žatec do Chomutova 
a Mostu. Na této trati se střídaly lokomo-
tivy řady 755 ve dvojčlenném řízení, ve-
dené strojvedoucími Provozní jednotky 
Praha se stroji řady 742 z Provozní jednot-
ky Ústí nad Labem. Přes víkend 8. a 9. 
června se navíc nově zavedly vlaky z Kra-
lup nad Vltavou přes Louny do Mostu, 
kde se střídala dvě „dvojčata“ řady 742, 
na kterých jezdili pražští a ústečtí stroj-
vedoucí.

Velká část vlaků byla vedena i po ža-
tecké trati, kde vozbu zajišťovali kolego-
vé z provozních jednotek v Ústí nad La-
bem a Českých Budějovicích – konkrétně 
z jejího pracoviště v Plzni. Vynikající al-
ternativou se ukázalo vedení vlaků tratí 
z Nymburka přes Mladou Boleslav a Čes-
kou Lípu do Děčína, kde operovala navíc 
čtyři motorová „dvojčata“ řad 753.7 a 750, 
případně podle možností i motorové stro-
je 742. Na této trati se na vlacích střídali 
nymburští a děčínští strojvedoucí.

automobily i uhlí přes vodu
Nejvíce nákladních souprav při záplavách 
směřovalo z uhelných dolů do elektráren, 
následovaly je autovlaky směřující do Ně-
mecka společně s kontejnerovými vlaky. 
Dokonce odjely i vlaky v trase Beroun – 
Rakovník – Louny – Třebušice a zpět ve-
dené dvojčaty řady 742 z Provozní jednot-
ky Praha. Další zátěž se odvážela přes 
Liberec do Polska a dále do Německa, kde 
byli opět plnohodnotně využiti Brejlovci 
řad 753.7 nebo 750, popřípadě stroje 742 
z našich pracovišť Turnov a Liberec. 
Všichni zúčastnění zaměstnanci firmy 
ČD Cargo, počínaje posunem přes stroj-
vedoucí, dispečerský aparát až po Odbor 
plánování kapacit Generálního ředitel-
ství, odvedli v této mimořádné době kus 
poctivé a obětavé práce.  martiN harák

Společnost ČD Cargo  
se spolu s dceřinou firmou  
ČD Logistics prezentovala 
na prestižním mnichovském 
veletrhu Transport Logistic. 
Kromě příležitosti pro 
navázání velkého množství 
důležitých obchodních 
kontaktů se jednalo 
o významnou společenskou 
událost pro subjekty 
podnikající na trhu nákladní 
dopravy.

upevnili jsme světovou image
Doprovodná propagace a prezentace české 
účasti na veletrhu proběhla v rámci tzv. 
Českého dne, který organizátoři – Minis-
terstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz 
spedice a logistiky ČR – naplánovali na 
středeční odpoledne. Představily se na 
něm firmy ze společné expozice i ty samo-
statně vystavující. Program zahrnoval 
workshop na téma „Kombinovaná dopra-
va alias spása dálnic“ a zajímavý seminář 
nazvaný „Podvodní dopravci“. Závěr pro-
gramu obohatilo hudební vystoupení.

Prezentace na veletrzích tvoří neza-
stupitelnou součást marketingové ko-
munikace ČD Cargo. Veletrh je místem 
pro navazování nových obchodních kon-
taktů, ale především prestižní společen-
skou událostí, představením firmy, bu-
dováním a upevňováním jejího image. 
ČD Cargo, hájící pozici pátého největší-
ho nákladního železničního dopravce 
v Evropě, se pravidelně objevuje na vět-
šině hlavních dopravních a logistických 
veletrhů. Letošní účast ČD Cargo na ve-
letrhu Transport Logistic v Mnichově 
nelze hodnotit jinak než jako úspěšnou.

 zDeNěk šiler

Na novém mnichovském výstavišti 
se ve dnech 4. až 7. června konal  
14. ročník mezinárodního veletr-

hu logistiky, telematiky a dopravy Trans-
port Logistic. Největší světový veletrh 
s tímto odborným zaměřením letos opět 
lámal rekordy a přilákal 53 tisíc návštěv-
níků, z toho 40 procent zahraničních, 
převážně z řad odborné veřejnosti. V mo-
derním komplexu se na ploše 110 tisíc m² 
prezentovalo 2 013 vystavovatelů z 63 ze-
mí. Všechna tato čísla jsou rekordní 
a svědčí o globálním charakteru setkání 
odborníků, jak o něm mluvil při zaha-
jovacím ceremoniálu německý ministr 
dopravy Peter Ramsauer.

pět desítek vystavovatelů z Čr
Mezi tradiční hlavní obory prezentované 
na veletrhu patří dopravní a logistické 
služby, telematika, dopravní systémy, 
systémy přepravy zboží, silniční a kolejo-
vá vozidla a letos nově zavedený obor in-
tralogistiky, dříve samostatně prezento-
vaný na hannoverském veletrhu CeMAT. 
Bohatý doprovodný program tvořily, kro-
mě odborných fór, seminářů a worksho-
pů, také zejména 6. mezinárodní kongres 
světového průmyslu letecké přepravy Air 
Cargo Europe a 7. mezinárodní konfe-
rence námořní logistiky Marilog. 

Česká republika se zařadila mezi prv-
ních šest zahraničních zemí co do poč-
tu jak návštěvníků, tak i vystavovatelů. 
Téměř pět desítek českých firem se sou-
středilo částečně do společné české expo-
zice v hale B4, další se pak prezentovaly 
samostatnými expozicemi. Mezi nimi 
by la nepřehlédnutelná moderní desig-
nová expozice společnosti ČD Cargo s vý-
raznými prvky korporátní identity, kte-
rá se ve společenství dalších významných 
firem v hale B6 rozhodně neztratila. 
Prostorná patrová expozice poskytovala 
dostatek místa pro četná setkání s ob-
chodními partnery a pro odpovědi na 
nespočet laických i odborných dotazů 
návštěvníků expozice.

představení nabídek i předání 
žezla obchodního ředitele
ČD Cargo se prezentovalo na veletrhu 
komplexní nabídkou služeb v oblasti 
konvenční i kombinované dopravy, in-
termodálních přeprav a logistických 
center i dalších doplňkových služeb. Kro-
mě toho se v expozici představila i dceři-
ná společnost ČD Logistics. K dispozici 
návštěvníkům byli nejen obchodní ma-

Brejlovec v akci. Stroje řady 755 se při červnových záplavách výborně osvědčily. 
Zboží dojelo navzdory velké vodě vždy do cíle. FOTO autor

personální změny ve 
vedení společnosti 
Představenstvo ČD Cargo na svém 
zasedání dne 30. května projednalo 
oznámení Vlastimila Chobota, kte-
rým se ze zdravotních důvodů 
s účinností dnem 31. května vzdává 
funkce člena představenstva a sou-
časně (k témuž datu) i pracovní po-
zice obchodního ředitele. Předsta-
venstvo v této souvislosti vyslovilo 
Vlastimilu Chobotovi uznání za do-
sažené výsledky v řízení obchodní-
ho úseku i za práci v pozici člena 
statutárního orgánu. Současně vy-
jádřilo víru v brzké zlepšení jeho 
zdravotní kondice s výhledem na 
další vzájemnou spolupráci. Před-
stavenstvo společnosti současně 
obsadilo s účinností od 1. června do 
pozice obchodního ředitele Zbyszka 
Waclawika, současného jednatele 
společnosti Koleje Czeskie, dceřiné 
společnosti ČD Cargo v Polsku. 

Představenstvo ČD Cargo na 
svých zasedáních, která se konala 
21. března, 25. dubna, 14. a 23. 
května, rozhodlo o následujících 
personálních změnách:

•  odvolat Jaroslava Šrajera z pracov-
ní pozice ředitele PJ Nymburk 
s účinností ke dni 31. května 2013

•  odvolat Františka Vaverčaka 
z pracovní pozice ředitele PJ Olo-
mouc s účinností ke dni 31. květ-
na 2013

•  obsadit Miroslava Kupce do pra-
covní pozice ředitele opraváren-
ství, a to s účinností ode dne  
15. května 2013

•  odvolat Michala Janatku z pracov-
ní pozice ředitele Odboru právní-
ho a interního auditu (O17) s účin-
ností ke dni 30. dubna 2013

•  obsadit Lukáše Strnada do pra-
covní pozice ředitele Odboru 
právního a interního auditu (O17) 
s účinností ode dne 1. května 
2013

•  odvolat Zdeňka Meidla z pracovní 
pozice provozního ředitele s účin-
ností ke dni 22. března 2013

•  odvolat Zdeňka Štěpánka z pra-
covní pozice ředitele Odboru 
údržby a oprav kolejových vozidel 
(ŘO12) s účinností ke dni 22. břez-
na 2013

•  obsadit Aleše Bartheldiho do pra-
covní pozice ředitele Odboru 
údržby a oprav kolejových vozidel 
s účinností ode dne 22. března 
2013. (red)

akustické kapoty  
do ruska i na ukrajinu
Skutečně neobvyklým zbožím, kte-
ré se též přepravuje vozy a vlaky  
ČD Cargo, jsou takzvané akustické 
kapoty. Laicky řečeno se jedná 
o kryty různých průmyslových zaří-
zení, které zamezují škodlivému 
hluku, jenž se od nich šíří. Produkty 
jsou dodávané zákazníkům v Rusku 
a na Ukrajině. Nakládka probíhá 
podle místa výrobního závodu 
v Uhlířských Janovicích nebo Zruči 
nad Sázavou. Pro přepravy jsou 
zpravidla používány dvounápravo-
vé nízkostěnné vozy řady Kbkks, 
které jsou pro takovéto speciální 
lehké a zároveň objemné zboží nej-
vhodnější. Jen ve zcela výjimečných 
případech velmi objemných zásilek 
jsou používány i čtyřnápravové plo-
šinové vozy Smmps.  (mb)

krátce z ČD cargo

viDitelNá prezeNtace. Stánek společnosti ČD Cargo nešlo na mnichovském veletrhu přehlédnout. FOTO autor (3x)

je. Panelová diskuze této aliance včetně 
prezentace její činnosti se uskutečnila ve 
čtvrtek 6. června v expozici SBB Cargo na 
venkovní ploše.

Některé země využily potenciálu vele-
trhu k národním prezentacím. Za zmín-
ku stojí zejména ta ruská s podtitulem 
„Určující strategie na rostoucím trhu“ 
nebo čínská na téma „Dodavatelské ře-
tězce v Asii“. Pobaltské státy se předsta-
vily s tématem „Křižovatka pro severní 
a východní Evropu“, Španělsko se věno-
valo oblasti „Role španělských přístavů 
v evropském hospodářství“.

Prostorami veletrhu letos prošlo re-
kordních 53 tisíc návštěvníků.

Obchodní a společenská jednání do-
tvářela atmosféru.

nažeři a zástupci obou zmíněných spo-
lečností, ale i další dceřiné společnosti 
CD Generalvertretung GmbH z Frank-
furtu nad Mohanem, která zastupuje 
zájmy ČD Cargo nejen v Německu, ale 
i v Rakousku. 

Aktivní účast nového obchodního ře-
ditele Zbyszka Waclawika, ale i odstupu-
jícího Vlastimila Chobota jen umocnila 
vážnost a důležitost, kterou společnost 
ČD Cargo tomuto veletrhu přikládá. Vlas-
timil Chobot tak nejen symbolicky předal 
žezlo, ale rozloučil se i se svojí činností 
v alianci Xrail, jejímž členem ČD Cargo 

Transport Logistic Mnichov jako 
globální dopravní fórum

ními jednotkami došlo pokaždé ke kon-
senzu a současně se našla taková vla- 
kotvorná a lokomotivní opatření, která 
přinesla alternativní cesty zboží k zákaz-
níkovi,“ vysvětluje vedoucí Skupiny lo-

komotivních čet Provozní jednotky Pra-
ha Bohuslav Dědeček.

Současně došlo k obnovení dálkové 
nákladní vozby v motorové trakci z Pra-
hy-Libně přes Prahu-Smíchov, Hostivici, 



76 t émat éma

Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník  na telefonu 972 233 090
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Rozpálená Ostrava hostila
čtrnáctý Czech Raildays 

p r o v o z  a  t e c h N i k a

NavzDory veDru. I přes vysoké teploty přijely tisícovky lidí, aby se podívaly na moderní kolejová vozidla. FOTO autor (3x)

Měsíc červen je pro železniční odborníky i výrobce drážní techniky 
a příznivce kolejové dopravy tradičně ve znamení pravidelného 
dostaveníčka v moravskoslezské metropoli Ostravě. Právě tam své brány 
otevřel již počtrnácté mezinárodní veletrh Czech Raildays. Součástí 
letošního ročníku, na kterém se prezentovalo téměř 170 firem, byl 
i seminář na téma Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel.

Nákladové nádraží Žižkov je bezpo-
chyby pojem známý i mimo Prahu. 
Jedno z bývalých největších nákla-

dových nádraží v Evropě již několik let 
neslouží zcela svému původnímu účelu. 
Do důmyslně vystavěného překladového 
areálu se již nedováží velké objemy zboží, 
aby se zde překládaly na nákladní auto-
mobily. Sklady jsou zde využívány i na-
dále, avšak bez přímé vazby na železniční 
dopravu. Menší část nádraží dnes stále 
funguje jako kontejnerový terminál, ale 
ten je na skladových a provozních budo-
vách zcela nezávislý. Koleje slouží pouze 
pro odstavování prázdných kontejnero-
vých vozů čekajících na nakládku.

Nákladové nádraží bylo vybudováno 
v roce 1936, běžný provoz zde skončil v ro-
ce 2002. Jde o největší dochovanou funk-
cionalistickou průmyslovou stavbu 
v Praze. V době vzniku se jednalo o nej-
modernější nádraží svého druhu v Čes-
koslovensku a jedno z technologicky 

Žižkovské nákladové nádraží láká kulturní projekty
ročník bienále ve futuristické výškové 
budově Microna. Nákladové nádraží Žiž-
kov je tedy rozhodně rovnocenným a ne-
méně zajímavým následovníkem. Bez-
prostředně po Pražském bienále se zde 
na začátku října uskuteční Prague De-
sign and Fashion Week – přehlídka mo-
derního designu a módy. 

ve spolupráci s prahou 3
Všechny tyto akce spojuje spolupráce 
a záštita s Městskou částí Praha 3. Další 
spojnicí všech akcí je nutnost zajištění 
specifických technických úprav a vydefi-
nování jak bezpečnostních, tak i logis-
tických pravidel, a to jak na straně RSM 
Praha, tak i na straně nájemců. Bez spo-
lečné spolupráce by se žádná z těchto ak-
cí nemohla zrealizovat. Věříme, že i tyto 
akce pomohou zajistit další rozvoj tohoto 
technicky a architektonicky zajímavého 
majetku ve správě RSM Praha.  
 václav michajluk 

šem kraji bude postupně v provozu cel-
kem osm jednotek, přičemž tři jsou již 
dodány, další by měly brzy následovat,“ 
potvrdil ředitel karlovarského KCOD Vla-
dimír Omelka. Nové vozy pro ČD ostatně 
přivezla ukázat i společnost Škoda, kde 
byl k vidění třívozový RegioPanter řady 
650, který může jezdit na stejnosměr-
ném i střídavém trolejovém napětí. 

speciály a silné elektriky
„Soustředíme se nyní více na výrobu 
speciálních železničních vozidel,“ uvedl 
generální ředitel společnosti CZ LOKO 
Josef Bárta. „Na letošní Czech Raildays 
jsme přivezli nové vozidlo MVTV 22, kte-
ré je určeno pro kontrolu a údržbu trakč-
ního vedení, a současně motorový uni-
verzální vozík MUV 74.1 s výbavou pro 
zimní provoz, kde nechybí ani radlice 
a fréza na odklízení sněhu. Tyto speci-
ály jsou určeny především pro správce 
infrastruktury,“ dodal.

Vectron od firmy Siemens – jednu z nej-
silnějších elektrických evropských lo-
komotiv – si mohli zájemci prohlédnout 
v rámci ostravské výstavy již podruhé. 
„Tuto moderní lokomotivu jsme vysta-
vovali již před dvěma lety, nicméně jde 
stále o novinku. Letos jsme do Ostravy 
přivezli stroj určený pro vozbu na střída-
vé trakci. Lokomotivu ale můžeme dodá-
vat v různých provedeních a kombina-
cích pro stejnosměrná i střídavá trolejová 
napětí. Vectron také získal jako první na 
světě certifikát o shodě s požadavky všech 
relevantních technických směrnic pro 
interoperabilitu TSI a současně národní 
schválení k provozu například v Němec-
ku, Rakousku, Rumunsku nebo Polsku,“ 
uvedla Petra Svatošová ze Siemensu.

Dodavatelé pro železnici
Kromě výrobců vozidel se na veletrhu 
prezentovala celá řada firem, která je do- 
davatelsky spojena s železničním prů-
myslem nebo železnicí jako takovou. 
V Ostravě proto nemohla chybět firma 
AŽD Praha, která dodává například za-
bezpečovací zařízení, ale také MSV elek-
tronika – výrobce elektroniky pro kole-
jová vozidla – nebo UniControls, která 
se podílí se šumperským závodem Pars 
nova na modernizacích elektrických 
lokomotiv řady 363 pro ČD. Vedle toho 
bylo možné zkusit i sedadla pro regio-
nální nebo dálkové vlaky od firmy BOR-
CAD či si prohlédnout elektronická za-
řízení a sběrače proudu od společnosti 
Faiveley Transport. martiN harák 

něném v roce 2003 ve spolupráci s praž-
skou Národní galerií, a následných 
třech úspěšných ročnících, které se ko-
naly ve velkolepém industriálním pro-
storu Karlínské haly, proběhl poslední 

Když se řekne Czech Raildays, asi vám 
v hlavě naskočí trojice slov veletrh-
Ostrava-červen. Však o této akci, 

která představuje poutavou přehlídku do-
mácího i zahraničního kolejového prů-
myslu, píšeme v Železničáři pravidelně. 
Ani letošní rok nebyl výjimkou, i když pa-
novala výrazně větší vedra než v předcho-
zích letech. Slavnostní pásku přestřihl 
generální ředitel Českých drah Petr Žalu-
da, který poděkoval všem návštěvníkům, 
kteří do Ostravy přijeli vlaky národního 
dopravce. „Čím více vás bude používat 
naše vlakové spoje, tím budeme mít více 
peněz na nákup nové techniky. Jsem vel-
mi rád, že se naši firmu podařilo ozdravit 
natolik, že je schopna investovat každo-
ročně poměrně velké částky na nákup 
nových kolejových vozidel. Ostatně ně-
která tato vozidla jsou vystavena i ve ve-
letržním areálu,“ uvedl Petr Žaluda.

společná prezentace skupiny ČD
České dráhy se na veletrhu, který trval od 
18. do 20. června, prezentovaly ve stánku 
s dceřinými společnostmi ČD Cargo, 
DPOV, VUZ, ČD - Informační Systémy 
a ČD - Telematika. „Vystavili jsme mo-

radomyšl – sedlice
31. května
Odpoledne mezi stanicemi Rado-
myšl a dopravnou Sedlice se na pře-
jezdu v km 34,654 střetl automobil 
Škoda Octavia s osobním vlakem 
17913, kterým byl motorový vůz 
810.575-1. Přejezd je zabezpečen 
výstražnými kříži. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 60 tisíc korun.

roztoky u prahy 
1. června
Odpoledne mezi stanicemi Roztoky 
u Prahy a Libčice nad Vltavou najel 
CityElefant 471/971.021 rychlíku 
776 na spadlý strom v km 422,794. 
Škoda činí asi 265 tisíc korun.

olbramovice – votice
2. června
Nad ránem v obvodu mezi stanicí 
Olbramovice a zastávkou Votice na-
jela Regionova 814/914.148 osobní-
ho vlaku 8263 na sesunutou zeminu 
v km 118,180. Škoda předběžně činí 
380 tisíc korun.

Čížová – vráž u písku
2. června
Před polednem mezi žst. Čížová 
a Vráž u Písku najela Regionova 
814/914.308 osobního vlaku 7907 
na spadlý strom v km 24,160. Škoda 
předběžně činí 150 tisíc korun.

kralupy nad vltavou
2. června
V podvečerních hodinách v obvodu 
stanice Kralupy nad Vltavou najela 
elektrická lokomotiva 163.013-7 
rychlíku 784 na spadlý strom v km 
435,729. Škoda byla předběžně vy-
číslena na 450 tisíc korun.

Beroun – karlštejn
2. června
V nočních hodinách mezi stanicemi 
Beroun a Karlštejn najel CityElefant 
471/971.061 osobního vlaku 8867 
na spadlý strom v km 35,010. Škoda 
předběžně činí 120 tisíc korun.

povodně
1. až 4. června 
Při kalamitní situaci během vytrva-
lých dešťů mezi 1. a 4. červnem do-
šlo celkem k sedmnácti mimořád-
ným událostem, kdy vlak najel na 
spadlý strom nebo do sesunuté ze-
miny v traťové koleji. Při žádné z mi-
mořádných událostí nebyl nikdo 
zraněn. Škoda byla celkem vyčísle-
na na 1 milion 900 tisíc korun. Ně-
které z těchto mimořádných udá-
lostí jsou již výše uvedené.

praha-žižkov
5. června
Ve večerních hodinách v obvodu ná-
kladiště Praha-Žižkov při posunu 
vykolejil nákladní vůz řady Sggrss 
na koleji číslo 55. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 10 tisíc korun.

rokytnice  
v orlických horách
10. června
Dopoledne v dopravně Rokytnice 
v Orlických horách vykolejila  
při posunu motorová lokomotiva 
742.391-6 a služební vůz řady Da-k 
přes výkolejku Vk3. Škoda předběž-
činí 5 tisíc korun. (mirko)

mimoŘáDNosti

nejpokročilejších nádraží v Evropě. No-
vinkou byly patrové objekty skladišť 
s plochou bezmála 32 tisíc m2 propojené 
výtahy se suterénem takovým způso-
bem, aby nedošlo ke kolizi s drážní ma-
nipulací v přízemí objektu. 

Důstojný prostor  
pro pražské bienále
Přestože největší sláva tohoto areálu je 
již za námi, po definitivním vyhlášení 
nádraží za kulturně technickou památ-
ku v květnu tohoto roku se na nádraží 
opět vrací čilý umělecký život. Část ob-
tížně pronajímatelných skladových pro-
stor se totiž podařilo uzpůsobit a prona-
jmout pro potřeby kulturního využití. 
Koncem dubna zde například zakončilo 
své cyklistické putování bezmála 2 tisíce 
účastníků tradiční Velké jarní cyklojízdy 
na neobvyklé after-party. 

Další akcí, která tu běží od začátku 
června do poloviny září, je šestý ročník 

mezinárodní výstavy současného umě-
ní Pražské bienále 2013. Na ploše bezmá-
la 2 600 m2 jsou prezentovány aktuální 
umělecké tendence ve střední Evropě 
i ve světě. Po prvním ročníku, uskuteč-

památka. Nádraží přestalo sloužit běžnému provozu v roce 2002. FOTO václav ruBeš

dernizovaný vůz řady Bbdgmee, ve kte-
rém byl po celou dobu konání veletrhu 
přítomen průvodce z řad našeho vlakové-
ho doprovodu. Ten odpovídal na dotazy 
a současně předváděl, jak vůz uvnitř fun-
guje. Současně se návštěvníci mohli do-
zvědět z velké informační tabule před 
samotným vozem základní technická 
data a vše o vybavení vozu,“ řekla nám 
Petra Nekudová z Generálního ředitelství 
Českých drah. Technický ředitel VUZ Pe-
tr Kaván potvrdil tradiční účast železnič-

ního výzkumu na veletrhu. „Na veletrh 
jezdíme každoročně nejen se setkat s na-
šimi obchodními partnery, ale současně 
navazovat nové kontakty v oblasti zku-
šebnictví, ale také činnosti takzvané 
autorizované osoby.“ 

V rámci letošního Czech Raildays byla 
předána Českým drahám v zastoupení 
ředitele Odboru regionální dopravy Ivo 
Tomana nová motorová jednotka PESA 
Link (RegioShark) s pořadovým číslem 
17, která směřuje na Karlovarsko. „V na-

Návštěvníci si prohlížejí modernizova-
ný vůz řady Bbdgmee.

Generální ředitel ČD Petr Žaluda odpo-
vídal na dotazy novinářů.

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Slavnostní pásku 
přestřihl generální 
ředitel Českých drah 
Petr Žaluda, který 
poděkoval všem 
návštěvníkům, kteří  
do Ostravy přijeli vlaky 
národního dopravce.
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FRANCIE

stavba dalších tratí 
jako na běžícím pásu
Francouzský správce infrastruktury 
RFF pokračuje ve stavebních aktivi-
tách. Významně rostly jeho výdaje  
na investice (5,3 milionu eur, +18 %) 
a na údržbu a opravy tratí (2,2 mili-
onu eur, +10 %). Díky tomu bylo 
v roce 2012 rekonstruováno tisíc 
km tratí a zahájeny čtyři stavby vy-
sokorychlostních tratí: LGV Est 
Phase 2, Tours – Bordeaux, Le Mans 
– Rennes a spojka Nîmes / Montpel-
lier. V letech 2016 a 2017 má být 
uvedeno do provozu 800 km vyso-
korychlostních tratí. Zadlužení RFF 
stouplo za rok z 28,6 na 31,5 miliar-
dy eur (819 miliard korun). 

DÁNSKO

Dodávka systému 
gsm-r pro 840 vozidel
Dánský provozovatel infrastruktu-
ry Banedanmark uzavřel kontrakt 
se společností Siemens na dodávku 
systému GSM-R do 840 dánských 
železničních vozidel v hodnotě  
20 milionů eur. Jde o podmínku pro-
vozu dánských vlaků do Německa 
a Švédska a součást velkého vládní-
ho projektu na modernizaci zabez-
pečovacího a komunikačního systé-
mu tamních železnic. Do roku 2020 
do něho má být investováno celkem 
3,2 miliardy eur. Siemens už v roce 
2011 dodal Dánům zabezpečovací 
systém kodaňského S-Bahnu, který 
umožnil zkrátit intervaly vlaků ze 
120 na 90 sekund.  

SLOVENSKO

koridor u trenčína  
bez peněz z Bruselu?
Natahovaný příběh kolem moderni-
zace dvanáctikilometrového úseku 
koridorové tratě u Trenčína má další 
epizodu. Hrozí totiž, že modernizač-
ní práce v úseku Zlatovce – Trenčian-
ska Teplá EU nemusí proplatit. Práce 
už začaly, ovšem tendr, ve kterém 
byl vybrán zhotovitel, je sporný. Slo-
venský úřad pro veřejné zakázky to-
tiž svým rozhodnutím z dubna naří-
dil zadavateli stavby ŽSR, aby znovu 
vyhodnotil podané nabídky v soutě-
ži. Tendr vyhrála trnavská společ-
nost TSS Grade poté, co byla Skan-
ska ze soutěže vyloučena.

NĚMECKO

Na mnichovské letiště 
pojede za pět let vlak
Společnost Deutsche Bahn plánuje 
ve spolupráci se spolkovým státem 
Bavorsko vybudovat železniční trať, 
která bude spojovat mezinárodní 
letiště v Mnichově s linkou Mnichov 
– Regensburg. Vybudování tratě 
dlouhé 2,3 km by mělo být dokonče-
no do konce roku 2018. Předpoklá-
dané náklady by se měly vyšplhat 
na 83 milionů eur. 

EVROPSKÁ UNIE

přidělování kapacity 
na trati musí být fér
Podle závěrů Soudního dvora EU  
z 18. dubna je současný francouz-
ský železniční systém v rozporu 
s evropskou legislativou zajišťující 
nediskriminační přístup k železniční 
síti. Soudní dvůr shledal, že správce 
infrastruktury RFF není nezávislým 
orgánem ve vztahu k francouzské-
mu dopravci SNCF. Přestože Francie 
v roce 2011 změnila svou národní 
legislativu a podle Evropské komise 
došlo k určitému zlepšení v oblasti 
nediskriminačního přístupu k infra-
struktuře, tyto změny nebyly pro-
vedeny v takovém rozsahu, jaký po-
žaduje evropská legislativa. 

BELGIE

růst odškodného  
za zpoždění vlaků
Společnost SNCB obdržela během 
loňského roku 80 500 žádostí o od-
škodné z důvodů zpožděných vlaků. 
Oproti roku 2011 se jedná o nárůst  
16,7 procenta. Celková výše vypla-
ceného odškodného vystoupala 
na 1,3 milionu eur, což znamená 
meziroční nárůst 30 procent! Podle 
prohlášení SNCB k navýšení došlo 
díky lepší informovanosti cestují-
cích a častějšímu využívání mož-
nosti odškodnění v případě zpoždě-
ní. Nárůst žádostí o odškodnění byl 
zaznamenán zejména v případech 
opakovaných zpoždění kratších než 
60 minut.  (pešŤ, gak, oz)

krátce

Výstavba Lötschbergbahnu před sto 
lety byla zahájena díky iniciativě 
kantonu Bern. Ten se po otevření 

železniční tratě přes Gotthardský prů-
smyk cítil poněkud odříznutý od okolní-
ho světa. Výstavbu podporovala i Fran-
cie, která musela v roce 1871 přenechat 
celé Alsasko Německu. Projevila proto 
zájem o nové, západněji ležící spojení 
s Itálií. Dne 27. června 1906 se Velká rada 
kantonu Bern definitivně rozhodla pro 
výstavbu a následující měsíc poté byla 
založena společnost BLS, plným názvem 
Berner Alpenbahngesellschaft Bern – 
Lötschberg – Simplon. 

Francouzské peníze, 
italské mozoly
Na financování výstavby se podílely pře-
devším kanton Bern a Francie. Švýcarská 
konfederace přispěla jen částkou 6 mi-
lionů franků, přičemž celkové náklady 
na výstavbu dosáhly 74 milionů. Stavbu 
tratě zajišťovalo francouzské konsorcium, 

Švýcarská soukromá společnost BLS letos v červnu slaví sto let. Provoz 
na takzvaném Lötschbergbahnu, který vede přes alpský masiv, byl totiž zahájen 
právě 28. června 1913. Horská dráha v úseku Frutigen – Brig měří šedesát 
kilometrů. Vede přes tak náročný terén, že státní orgány přispěly na její výstavbu 
jen malou částkou a většinu financí muselo zajistit soukromé francouzské 
konsorcium. Dominantou tratě je 35 kilometrů dlouhý tunel Lötschberg.

u soukromNíka. Mezi prvním a posledním spojem BLS uplynulo celé století. FOTO martiN harák/sWitzerlaND tourismus

Století švýcarské dráhy BLS
přes alpský masiv

V ozidlový park osobního dopravce 
MÁV-START ne vždy odpovídá 
standardům 21. století. Proto při-

stoupili tamní železničáři k rozsáhlé 
rekonstrukci nejstarších rychlíkových 
vozů. Modernizace se týká tří stovek 
osobních vozů, jejichž stáří se pohybuje 
okolo 39 až 40 let! Omlazovací kúra pro-
bíhá v letošním a příštím roce. 

Nové čalounění, stolky, 
ale i nátěr proti graffiti
Ve vozech se kompletně mění interiér, 
podlaha, obvodové vnitřní stěny včetně 
přebarvení. Dochází rovněž k přečalouně-
ní sedadel. Pocit komfortu zvýší také osa-
zení dlouhých zrcadel do kupé a výměna 
stolků pod okny. V rámci modernizace se 
vymění i těsnění u oken a dveří včetně 
tepelné fólie, která má vozy chránit i před 
graffiti. Modernizační práce se provádějí 
postupně v dílnách MÁV-Gépészet. S tak-
to „zhumanizovanými“ rychlíkovými 

Maďarské rychlíkové vozy nechtějí do šrotu

vozy se cestující budou moci setkat na tra-
tích Budapešť – Miskolc – Szerencs a Sáto-
raljaújhely, Budapešť – Szolnok – Debrecín 
– Nyíregyháza nebo Budapešť – Szolnok – 
Békéscsaba – Lőkösháza a Budapešť – Ceg-
léd – Kecskemét – Szeged. 

Některé řady vozů procházejí 
už třetí modernizací
Modernizace se týká zejména vozů dru-
hé třídy řady Bp 29-05 (H–START), které 

byly vyrobeny v roce 1972 v Dunakeszi. 
Z výrobních hal tehdy vyšly jako vozy 
první třídy ve velkoprostorovém prove-
dení (řada Ap 19-05). Dvakrát za existen-
ci už prošly velkou generální opravou, 
naposledy mezi lety 2002 a 2005, kdy by-
ly přeznačeny na vozy druhé třídy (uspo-
řádání sedadel 2+1 se středovou uličkou) 
a byly přednostně určeny na vlaky kate-
gorie expres. Od té doby se vozy řady Bp 
postupně dostaly na rychlíky.

humaNizace. Čtyřicet let staré vozy dostávají přijatelnější podobu. FOTO autor (2x)

Pracuje se rovněž na modernizaci vozů 
první třídy řady A 19-30 (H–START), které 
byly pod původním označením Am 19-41 
vyrobeny v roce 1971 v Győru. K první je-
jich modernizaci došlo už poměrně dáv-
no, v letech 1983–86 v Dunakeszi. Vylep-
šují se i vozy první a druhé třídy řady AB 
39-30 (H–START), které pocházejí rovněž 
z Győru. Jejich první modernizace sice 
proběhla také v letech 1983–86 v Duna-
keszi, ovšem s tím rozdílem, že v roce 
1990 následovala jejich druhá, zásadní 
rekonstrukce. Celkem jich nyní jezdí tři-
náct kusů – přednostně jsou nasazovány 
na rychlíky z Budapešti do Szegedu. 

Poslední skupinou modernizovaných 
rychlíkových vozů jsou vozy druhé třídy 
řady B 20-30 (H–START) z let 1970–71 (vy-
robili je v Győru jako řadu Bm 20-41). 
Předchozí rekonstrukce se jich týkala 
v letech 1983–86 a 1990. U nás jste je moh-
li potkat například na rychlíku Amicus 
či Pannonia. gaBriel korcsmáros

ale vlastní práce prováděli italští dělníci. 
Pro potřeby stavbařů byly vybudovány 
nouzové ubytovny, polní nemocnice, díl-
ny a sklady, jakož i důlní parní železni-
ce, která sloužila k dopravě do těžko pří-
stupných míst. Pozůstatky po stavbách 
pro tyto železnice jsou dodnes zčásti za-
chovány jako turistická trasa. Výstavba 
by la provázena i nehodami, z nichž nej-
těžší byla v roce 1908, kdy pod lavinou 
bláta a vody zahynulo 25 lidí. Tato neho-
da si pak vyžádala i změnu trasy tunelu.

průkopníci v elektrifikaci
Už v roce 1906 padlo rozhodnutí, že trať 
bude od zahájení provozu elektrifiková-
na. Nutno zdůraznit, že většina vlaků 
v té době byla ve Švýcarsku vedena dosud 
parní trakcí. Trať na Lötschberg vykazo-
vala stoupání až 27 promile, což vyžado-
valo velmi silné lokomotivy, které muse-
ly být nejprve vymyšleny a zkonstruová- 
ny. Ve spolupráci s lokomotivkou SLM 
Winterthur a strojírnou MFO Oerlikon 

byly vyvinuty střídavé elektrické loko-
motivy, které byly nejsilnějšími stroji té 
doby na světě. Byly to legendární stroje 
řady Be 5/7, které na této trati uvezly zátěž 
až 330 tun při rychlosti 50 km/h. Výsled-
ky z provozu byly tak přesvědčující, že se 
konkurenční spolkové dráhy SBB rozhod-
ly v roce 1916 horskou trať přes Gotthard 
elektrizovat stejnou proudovou soustavu. 
I později byla BLS průkopníkem ve vývoji 
elektrických lokomotiv. V roce 1939 si jako 
první pořídila lokomotivy řady Ae 6/8, 
které byly vybaveny lepším přenosem vý-
konu na nápravu. 

Již na počátku své existence BLS čelila 
velkým potížím. Za první světové války 
rostla sice nákladní přeprava, meziná-
rodní osobní přeprava však byla mini-
mální, a to i po otevření pohraniční sta-
nice Delle. Po roce 1919, kdy Alsasko opět 
připadlo Francii, však přechod Delle ztra-
til na významu. Naopak vzrostl význam 
Lötschbergbahnu a stejnojmenného tu-
nelu, kudy jsou od padesátých let přepra-

vovány po železnici osobní automobily 
speciálními autovlaky.

podpora od státu je cítit
Díky nárůstu tranzitní nákladní dopravy 
do Itálie rozhodla v 70. letech švýcarská 
spolková vláda o zdvoukolejnění tratě 
přes Lötschberg. Stavba byla dokončena 
v roce 1994. Švýcarsko se tehdy rozhodlo 
většinu nákladního tranzitu přesunout 
na koleje. Vláda proto pověřila dceřinou 
společnost BLS Alptransit AG, aby zahá-
jila výstavbu 34,6 km dlouhého základní-
ho tunelu Lötschberg. Ten byl otevřen 
v červnu 2007. Od té doby společnost BLS 
Alptransit AG provozuje z pověření státu 
tento částečně dvoukolejný tunel. Může-
te tu vidět vlaky RoLa mezi Německem 
a Itálií s naloženými kamiony.

V roce 1997 došlo k fúzi se společně pro-
vozovanými, ale právně samostatnými 
drahami BN (Bern – Neuchâtel), GBS (Gür-
bental – Bern – Schwarzenburg) a SEZ 
(Spiez – Erlenbach – Zweisimmen) do spo-
lečnosti BLS Lötschbergbahn AG. Ke změ-
ně jízdního řádu v roce 2004 byly navíc 
od společnosti SBB převzaty linky S-Bahn 
Bern (výměnou za dálkovou dopravu). 

BLS se tak stala druhým největším do-
pravcem příměstských drah S-Bahnu 
ve Švýcarsku. Navíc v roce 2006 došlo 
k fúzi BLS Lötschbergbahn AG s regionál-
ní dopravou Mittelland AG do jedné firmy 
s názvem BLS AG, která je dnes největší 
švýcarskou soukromou dráhou. 

 staNislav hájek

z a h r a N i Č í
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INZERCE

Zaměstnanci KCOD Brno připravují na jarní a letní sezonu 
řadu mimořádných jízd v nostalgickém či historizujícím 
duchu. Jejich cílem je podpořit turistický ruch v regionu 
a zájem o drážní dopravu. Příkladem z poslední doby může 
být spolupráce na festivalu zábavy Brno – město uprostřed 
Evropy nebo zahájení sezony jízdou vlaku Pálavský okruh.

ského hlavního nádraží přes Novosedly, 
Mikulov a Valtice do Lednice. 

„Motorová lokomotiva bývá na tyto vla-
ky řazena z technologických důvodů, pro-
tože ve stanici Boří les vlak vykoná úvrať 
a navíc se při návratu souprava rozdělí do 
dvou vlaků. Parní lokomotiva s částí Ry-
báků totiž odjela během odpoledne do 
Mikulova, odkud se v půl páté vydala do 
Břeclavi. A vedle toho naopak Bardotka 
s druhou částí soupravy zůstala v deponii 
v Lednici, odkud se vydala do Břeclavi. 
Tam se obě části vlaku spojily a do Brna 
jely jako jeden. Naši stálí zákazníci jsou 
na tento model zvyklí a navíc vychází-
me vstříc i velké skupině železničních 
fotografů, kteří si vlak fotí na nejzají-
mavějších místech,“ vysvětluje organi-
zaci železniční nostalgie Michal Teplík.

Během jízdy jsme odchytili jednoho 
z cestujících, kteří přišli do vlaku v his-
torickém kostýmu. „Rádi se oblékáme 
do dobových šatů a navíc máme rádi leg-
raci a staré zašlé časy, kdy se lidé ještě ke 
všemu pěkně oblékali,“ řekl nám Michal 
Růžička z Brna, který absolvoval cestu se 
svými známými v šatech z třicátých let 
minulého století. „Když se oblékneme 
za někoho jiného, tak z nás spadne stud. 
Asi jsme exhibicionisté a rádi se předvá-
díme na veřejnosti trochu neobvyklým 
způsobem,“ dodal se smíchem Růžička. 
Dobové oděvy prý částečně sežene u zná-
mých, částečně v profesionální půjčov-
ně kostýmů. martiN harák

o sobotách až do 28. září. Velký zájem byl 
také o službu ČD Bike a nový kalendář 
akcí s perfektními mapami s názvem 
Moravské vinařské stezky, kde mají svou 
stránku i České dráhy,“ dodává Teplík.

kostýmová show při jízdě  
parního vlaku pálavský okruh
Na začátku května vyjel podesáté tradič-
ní vlak Pálavský okruh. S opět v nostal-
gickém stylu – s parní lokomotivou 
Šlechtičnou 475.101 a na postrku s moto-
rovým strojem T 478.1002 (Bardotka), 
s vozy Rybák i vlakovou četou a cestující-
mi v dobových kostýmech a jako vždy se 
zavazadlovým prostorem pro bicykly. 
Bufetový vůz navíc nabídl k ochutnáv-
ce kvalitní jihomoravská vína. Vlak vyjel 
s asi pěti stovkami cestujících z brněn-

Rádi se oblékáme do 
dobových šatů a navíc 
máme rádi legraci 
a staré zašlé časy.

historických vozidlech MHD z depozi-
táře Technického muzea Brno, případ-
ně si prohlédnout zázemí tramvajové 
a autobusové vozovny dopravního pod-
niku v Medlánkách, která oslavila 55 let 
svojí existence. Patrně největší atrakcí 
se v brněnských ulicích stala koněspřež-
ná tramvaj. Tu vozili dva urostlí koně, 
kteří vzbuzovali nadšení především u ma-
lých dětí, a to hlavně při krmení na ná-
městí Svobody, odkud v pravidelných ho-
dinových intervalech vyrážela tramvaj 
na okružní jízdy městem. 

České dráhy využily jízdy parních vla-
ků pro distribuci svých propagačních 
materiálů. „Pomocí našich letáků, které 
rozdávali cestujícím naši dobrovolníci 
v dobových železničářských unifor-
mách, jsme seznámili veřejnost nejen 

lednicko-valtický areál – spa hotel miroslava ****
Malý lázeňský balíček

Cena: 3 290 Kč/os./pobyt

2x ubytování s polopenzí, 1x aromatická masáž částečná, 
1x přísadová relaxační koupel, 1x parafango – tepelná terapie

Na jižní Moravě si dopřávají 
nostalgické radovánky

Další fotografie najdete  
na stránkách zeleznicar.cd.cz.

Česká republika

lázně sliač – lD palace ***
LÁZEŇSKÝ BENEFIT – ZKRÁCENÝ/KLASIK 

Cena: 3 540 Kč/7 695 Kč/os./pobyt

3/7 nocí, 3x/7x plná penze (snídaně – bufet, oběd, večeře – výběr ze 4 menu, 
salátový bar, pitný režim), balneo-rehabilitační program: 7/14 léčebných 
procedur/pobyt, BONUS: volný vstup do rehabilitačního bazénu nebo 
1x vstup denně na letní termální koupaliště 

slovensko

Česká republika Česká republika

slovensko slovensko

piešťany – hotel park ***+
28. 6.–31. 8. 2013

Rekreační pobyt 5 = 4, platíte za 4 noci a pobyt máte na 5 nocí

Cena: 4 860 Kč/os./pobyt; dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA

5 nocí s polopenzí, volný vstup do bazénu s vířivkou a vodními atrakcemi, 
fitness centrum, půjčení kola, fit program – dle rozpisu (břišní tance, Pilates, 
aquafitness, zumba...), 20% sleva na všechny procedury wellness & spa

podhajská – bungalovy u penzionu energy i
10. 6.–6. 10. 2013, nástup po–ne

Cena: 3 200 Kč/os./pobyt

6 nocí bez stravy, neomezený celodenní vstup do krytého termálního bazénu 
a letního venkovního bazénu areálu Energy I, možnost doplacení polopenze 
nebo snídaní/večeří

lipová-lázně – wellness hotel helios ***
Aktivní odpočinek

Cena: 5 580 Kč/os./pobyt; dítě 9–14 let 4 100 Kč; 3–8 let 3 320 Kč

6 nocí s polopenzí, 3 x 90min. vstup do wellness a saunového světa, letní 
sezona: 4 x 90min. využití víceúčelového hřiště, 1x 120min. rybářský lístek 
na rybolov, 1 x 4hod. zapůjčení horského kola, zapůjčení hůlek na Nordic 
Walking, neomezený vstup na pétanqueové hřiště

jeseníky – priessnitzovy léčebné lázně ***
Pohoda pro vaše klouby 

1. 6.–31. 7. 2013, cena: 2 926 Kč/os./pobyt

3 noci s polopenzí, 1x vstupní vyšetření lékařem, který určí skladbu léčeb-
ného programu, doporučená skladba procedur: 1x Priessnitzova pohybová 
terapie, 1x koupel vířivá s rašelinovým extraktem, 1x masáž klasická čás-
tečná, 1x rašelinový obklad, zdarma venkovní procedury v balneoparku 
(koupele, střiky, sprchy)

lD priessnitz, 
Bezruč, j. ripper

s tradičními, ale i úplně novými produk-
ty naší firmy, počínaje cyklovlaky přes 
nabídku včasných jízdenek až třeba po 
přímé nonstop vlaky D1 Express, které 
momentálně představují nejrychlejší 
spojení Brna s Prahou,“ říká Michal Tep-
lík z KCOD Brno. „Mezi služby a produk-
ty, na které se cestující hodně ptali, pa-
třil i cyklovlak Velo Podyjí, který jezdí 

V sobotu 15. června vyrazil ze stani-
ce Brno hlavní nádraží parní vlak 
vedený oblíbeným strojem Skali-

čákem 433.001. Ten vezl osm historic-
kých vozů Rybák a zamířil s nimi do 
Sokolnice-Telnice, ale také městské čás-

ti Královo Pole a nakonec až do Střelic. 
Dospělí si mohli zavzpomínat a děti se 
poučit, jak se dříve běžně jezdilo, neboť 
vlak byl sestaven pouze z vozů bývalé 
třetí vozové třídy s dřevěnými lavicemi. 
Pro ty, kteří měli při třech zhruba hodi-
nových vyjížďkách do okolí jihomorav-
ské metropole žízeň nebo hlad, byl k dis-
pozici stylový bufetový vůz, kde si bylo 
možné zakoupit také upomínkové před-
měty. To vše u příležitosti festivalu Brno 
– město uprostřed Evropy, který probí-
hal po dobu tří týdnů. 

prakticky jsme využili ohňostroj
Slavnost byla završena mohutným ohňo-
strojem nad hradem Špilberk. Návštěv-
níci veletrhu se také mohli projet v pěkně 
udržovaných kolejových i nekolejových 

Parní vlak zahájil 4. května turistickou 
sezonu na jižní Moravě. 

Součástí festivalu Brno – město uprostřed  
Evropy byl parní vlak i koněspřežná tramvaj.  
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rozhovor s Danielem 
jarešem mě zaujal

V Železničáři číslo 10/2013 mne nej-
více zaujal rozhovor s ředitelem Kraj-
ského centra osobní dopravy Ústí 
nad Labem Danielem Jarešem. Mys-
lím, že autor Václav Rubeš mu poklá-
dal velmi aktuální dotazy a ředitel 
Jareš zase poskytoval zajímavé od-
povědi. Pokud se mluvilo o nasazení 
jednotek RegioPanter, mohu říci, že 
jsem měl to štěstí se řadou 440 už 
svézt, a to z Pardubic do Smiřic 
a zpět. Byl to pro mě příjemný záži-
tek. Poslední otázka se týkala zneu-
žití evropských dotací, což je velmi 
smutná věc. Je to podle mého názo-
ru opravdu velká ostuda. Na rozdíl 
od některých našich politiků pova-
žuji dotace za potřebnou věc. Slyšel 
jsem ale před časem vyjádření pre-
miéra, který mluvil o tom, že euro-
dotace prý deformují trh. To je ale 
omyl – místo kritiky eurodotací by 
se měla nastavit taková pravidla, 
aby se zamezilo jejich rozkrádání. 
 DaN šíDa

v Branné se napojily 
dvě parní lokomotivy

V historické funkční vodárně v Bran-
né v Jeseníkách, která slouží k mu-
zejním účelům, dostali ve čtvrtek  
9. května milou návštěvu. Obsluha 
vodárny zároveň vykonala ušlechti-
lou povinnost. O sedmé hodině ran-
ní se v Branné zastavila souprava 
zvláštního parního vlaku pro dobrání 
vody z vodního jeřábu. Vlak vedly dvě 
krásné parní lokomotivy 475.196 
a 475.179, zvané Šlechtičny, které 
vezly pět osobních vozů s fotografy 
a dalšími účastníky na slavnostní 
cestu až do slovenských Vrútek. Sou-
prava se podle speciálního jízdního 
řádu vrátila do Prahy až v neděli  
12. května. Z vodárny v Branné ode-
braly obě lokomotivy za půl hodiny 
celkem 24 metrů krychlových vody. 
 zDeNěk šteFek

stockholmský vosí pas 
trápí švédskou dráhu
Reaguji na článek „Železniční pro-
jekt Citybanan pro stockholmskou 
MHD“, který vyšel v čísle 9. Ráda 
bych upřesnila několik věcí. Už sa-
motný název je zavádějící, protože 
stavba není budována jen pro 
stockholmskou MHD, ale hlavně 
pro vnitrostátní železniční dopra-
vu. Celá historie projektu začala 
v osmdesátých a devadesátých le-
tech, kdy se navrhlo několik řešení, 
mezi nimi také návrh vybudovat 
třetí kolej mezi stanicemi Stock-
holm jih a Stockholm centrum 
(byla tam dvoukolejná trať). Také 
se s tím i začalo, ale později se uká-
zalo, že stavba nepokryje požadav-
ky na plánované zvýšení kapacity. 
Také panovala obava o chráněné 
historické objekty Riddaholmu. Ně-
které její části jsou ovšem v provo-
zu, například část mostu, kde trať 
přechází do tunelu Söderledstunnel 
(Bockfoten). V pozdějších letech se 
také vystavěl most v oblasti Årsta, 
kde je již čtyřkolejná trať. V roce 
2000 švédská vláda požádala spo-
lečnost Banverket (státní správa že-
leznic) o prozkoumání možného ře-
šení tohoto „vosího pasu“ a v roce 
2000 byla studie hotová. A ještě vy-
světlení – v roce 2010 se sloučila 
státní správa železnic (Banverket) 
se správou silnic (Vägverket), ná-
mořní a leteckou správou. Vznikla 
tak státní dopravní správa Trafik-
verket, anglicky The Swedish Trans-
port Administration, tedy žádný 
Stockholmský dopravní svaz.
 haNa matoušek

pošta

Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

kŘížovka
m. růžička (*1927) – český aforista: ... (výrok v tajence). 
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Původní obvod pražské Provozní jed-
notky ČD Cargo se díky nedávné 
restrukturalizaci podstatně roz-

šířil. Její zaměstnanci i vozidla operu-
jí od polského Zawidova, který leží na 
hranicích s Frýdlantským výběžkem, 
přes Liberec, Nymburk a Prahu až po 
Golčův Jeníkov. Na druhé straně zabez-
pečují vozbu například do Rakovníka, 
Hořovic, Benešova u Prahy nebo Kralup 
nad Vltavou. (Téměř všechny vyjmeno-
vané destinace jsou současně nástupní-
mi místy strojvedoucích.) „Po sloučení 
pražského a nymburského obvodu má-
me dnes k dispozici okolo 330 strojve-
doucích. Asi 20 lidí zastává post stroj-
mistrů a obslužného personálu. Tyto 
lidi řídím nejen já sám, ale i můj zástup-
ce Aleš Pazdera a také nepostradatelný 
nymburský kolega Jaroslav Matyásko,“ 
říká šéf pražské Skupiny lokomotivních 
čet Bohuslav Dědeček.  

mezi lokomotivami jim 
převažují Brejlovci a žehličky
Pražské Cargo má k vlastní dispozici ne-
jen přibližně sto motorových lokomotiv 
různých řad, kde převažují Brejlovci řa-
dy  753.7 a také 742 včetně posunovacích 
elektrických Žehliček řady 111. Na elek-
trické lokomotivy určené pro dálkové 
přepravy pražská jednotka své vlastní 
zaměstnance pouze obsazuje. „Napří-
klad elektrické stroje řad 122, 123 a 372 
jsou deponovány ve Středisku oprav ko-
lejových vozidel Ústí nad Labem, 130 
a 363 v SOKV Ostrava a všechny moder-
nizované dvousystémové stroje řady 
363.5 pak mají svůj domov v Českých Bu-
dějovicích. Právě na tyto lokomotivy 
nastupují naši lidé podle zpracovaného 
harmonogramu na přesně určených 
místech, například v rámci takzvaných 
dispečerek, což jsou zálohové stroje jez-
dící ad hoc podle pokynů našeho dispe-
činku,“ vysvětluje Aleš Pazdera. 

Nejvíce se zapotí  
při mimořádnostech
Podle vedoucího Bohuslava Dědečka jsou 
patrně největším problémem výluky a ja-
kékoli mimořádnosti. „V ten moment se 
rozjíždí kolotoč shánění našich strojve-
doucích tak, aby se nasmlouvaný vlak 
dovezl do cíle. Pokud denní režim běží 
podle namalovaného turnusu, tak ne-
máme prakticky žádné problémy. Jakmi-
le k něčemu dojde, vzpomenu třeba jen 
nedávné záplavy, nastupuje doslova chi-
rurgická práce s obraty lokomotiv, ale 
především našich strojvedoucích. Sa-
mozřejmě existuje zákon schválnosti. 
Když se porouchá jedna mašina na trati, 
tak pochopitelně s ní i ty dvě rezervní 
v depu. Od toho jsme ale tady my, aby-
chom se s tím nějak poprali. Zpravidla 

Samozřejmě existuje 
zákon schválnosti. 
Když se porouchá 
jedna mašina na trati, 
tak pochopitelně s ní 
i ty dvě rezervní 
v depu. Od toho jsme 
ale tady my, abychom 
se s tím nějak poprali. 

Po absolvování dopravní průmyslovky 
v České Třebové nastoupil v roce 1990 
k ČSD do Lokomotivního depa Praha 
střed jako kandidát strojvedoucího. 
Po zácviku jezdil jako pomocník stroj-
vedoucího a následně od roku 1994 
jako strojvedoucí na motorových 
a elektrických lokomotivách i CityEle-
fantech. V DKV Praha pracoval v de-
pech na Masarykově nádraží, Vršovi-
cích, ONJ a také na hlavním nádraží, 
později i v Kolíně. Při zaměstnání dál-
kově vystudoval Univerzitu Pardubi-
ce. V prosinci 2007 přešel do společ-
nosti ČD Cargo, kde od srpna 2011 
pracuje jako vedoucí Skupiny lokomo-
tivních čet PJ Praha. 

aleš pazDera 
V roce 1992, po obdržení výučního lis-
tu na Středním odborném učilišti že-
lezničním v Nymburce, nastoupil jako 
elektromechanik v  Lokomotivním 
depu Praha-Libeň. Později se stal kan-
didátem strojvedoucího, složil matu-
ritní zkoušku v oboru elektrotechnika 
pro stroje a zařízení a v roce 1997 za-
čal jezdit jako strojvedoucí na motoro-
vých lokomotivách a vozech. Později 
přešel do depa v pražských Vršovicích, 
absolvoval kurz na elektrické lokomo-
tivy a v roce 2007 přešel do společnos-
ti ČD Cargo. Od roku 2009 zastával 
funkci strojmistra a od roku 2011 pra-
cuje jako zástupce vedoucího Skupiny 
lokomotivních čet PJ Praha.

Bohuslav DěDeČek

Dynamická dvojice šéfů
řídí strojvedoucí pro půlku Čech

nám vypomohou kolegové ze soused-
ních provozních jednotek – třeba z Plz-
ně, Českých Budějovic nebo Ústí nad 
Labem, nicméně v nouzi máme pocho-
pitelně možnost zápůjčky také od Čes-
kých drah,“ říká s úsměvem Aleš Pazde-
ra. Může se stát, že některý vlak vzhle- 
dem k chybějící lokomotivě neodjede 
včas. To se ale podle Bohuslava Dědečka 
děje opravdu zřídkakdy. „Pokud k tako-
vé situaci dojde, snažíme se na takový 
vlak co nejdříve dostat náhradní loko-
motivu.“ V tomto ohledu jim pomáhají 
nejen dispečeři ČD Cargo v České Třebo-
vé, ale hlavně dozorčí provozu.

Vedení této důležité pražské jednot-
ky ale nezůstává jen v kancelářích. „Ne-
jenže máme s kolegou Alešem zažitou 
praxi, ale alespoň jednou do měsíce si 
nějaký výkon odjedeme. To nám udržuje 
neustále naši kvalifikaci pro práci stroj-
vedoucího a hlavně máme živý kontakt 
s reálným provozem,“ vysvětluje Bohu-
slav Dědeček.

popularita na internetu
Po vzniku ČD Cargo Bohuslav Dědeček 
přesvědčil své kolegy, že by bylo vhodné 
založit si fanouškovské internetové strán-
ky. Pokud se na ně chcete podívat, najde-
te je na http://pjphacargo.webgarden.cz. 
Letos k nim ještě přibyl facebookový pro-
fil. „Máme odezvu od lidí z celé republiky, 
kteří reagují na naše články, fotografie 
nebo odkazy. Na webu uveřejňujeme růz-
né vychytávky jako pomůcky k ovládání 
vysílaček,“ říká Bohuslav Dědeček.

V souvislosti s webovými stránkami 
prý nedávno přišel i zajímavý dotaz z pra-
covního úřadu v Teplicích. Tamní úřed-
níci se ptali, jak lze získat licenci pro 
funkci strojvedoucího pro jednoho jejich 
klienta. „Je pravda, že si náš web hodně 
prohlížejí zájemci o práci strojvedoucího. 
Prioritně je však určen pro zaměstnance 
ČD Cargo, kteří na něm najdou mimo ji- 
né fotografické soubory z různých jízd 
a společenských akcí. Máme tam i odkaz 
na vzdělávací portál ČD Cargo a SŽDC, 
kde si mohou zájemci najít novinky ve 
staničních řádech nebo i v sešitových 
jízdních řádech,“ doplňuje Aleš Pazdera.
 martiN harák
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Bohuslav Dědeček a Aleš Pazdera z pražské Skupiny lokomotivních čet 
ČD Cargo jsou patrně nejmladšími zaměstnanci ve firmě, kteří mají na 
starosti celou agendu okolo strojvedoucích a trakčních vozidel. Čerstvý 
čtyřicátník Bohuslav a osmatřicetiletý Aleš řídí z pražské Libně veškerý 
pohyb vozidel a lidí takřka v polovině Čech. Navíc provozují vlastní 
webové stránky a facebookový profil.



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090

12 za   poznán ím




